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re-act now

Idei de proiecte pentru 
revitalizarea centrului ora!ului

Ideea acestei bro"uri a pornit de la nevoia unui 
document care s! adune la un loc multitudinea 
de idei "i de propuneri existente pentru centrul 
ora"ului Bucure"ti. 

Bro"ura reprezint! un efort de punere la comun a 
proiectelor majore propuse prin PIDU Bucure"ti, 
a concursurilor de arhitectur! "i de urbanism 
derulate în zona central!, precum "i a altor 
propuneri, cum sunt propunerile ARCEN pentru 
pietonizare a str!zilor sau alte proiecte propuse 
prin SIDU Bucure"ti. 

Dincolo de identificarea acestor proiecte, ghidul 
propune o serie de posibile noi interven#ii în zona 
central! a ora"ului.

Corina Chiril! 
Mario Kuibus
Cristina Canciovici
Raluca Ciobanu
Victor Mihalache
Andrei Mitrea

Vlad Sebastian Rusu Birou 
Individual de Arhitectur!
Studio 82
Filofi "i Trandafir Arhitectur!

Marcel-Ionescu Heroiu
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S T R U C T U R A 
G H I D U L U I
Ghidul de fa#! este structurat într-o suit! de capitole care abordeaz! 
probleme esen#iale pentru centrul ora"ului Bucure"ti. Pentru a face 
lectura mai u"oar! "i mai pl!cut!, fiecare capitol este gândit, la rândul 
s!u, în dou! p!r#i distincte:

1. Parte descriptiv!. Ea discut! problematica unui anumit subiect de 
interes pentru ora"; "i
2. Strategii de tem!. Acestea propun eventuale direc#ii de ac#iune "i 
idei de proiecte pentru problematicile identificate în prima parte a 
capitolului.

În final, ghidul se încheie cu o suit! de idei de proiecte posibile pentru 
implementarea în centrul ora"ului.

Astfel, cititorii interesa#i mai mult de partea practic!, pot alege s! 
citeasc! direct strategiile de tem! propuse sau ideile de proiecte, f!r! a 
mai trece prin partea descriptiv! de la începutul fiec!rui capitol în parte.
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Centrele ora"elor reprezint! motoare ale activit!#ii economice. Dincolo 
de oferta de locurilor de munc! "i dincolo de accesul la servicii "i la alte 
dot!ri publice pe care le ofer!, centrele ora"elor reprezint! locul în care 
oamenii î"i petrec timpul liber "i î"i construiesc leg!turile emo#ionale 
cu ora"ul lor. 

De aici "i perspectiva popular! conform c!reia centrul reprezint! 
„inima” ora"ului.

Din acest motiv, este esen#ial ca în procesul de restart al centrului 
ora"ului Bucure"ti, profesioni"tii "i comunitatea local! s! înceap! s! 
r!spund! activ la urm!toarele întreb!ri:

• Cum gestion!m congestia traficului "i pe ceilal#i factori care îi 
împiedic! pe oameni s! petreac! mai mult timp în centrul ora"ului?

• Ce putem face pentru cre"terea atractivit!#ii centrului ora"ului, 
astfel încât el s! ofere o experien#! cât mai pl!cut! pentru oameni?

• Cum putem men#ine genera#ia tân!r! în ora" "i, în special, cum 
îi putem determina pe tineri, s! tr!iasc! "i s! lucreze în centrul 
ora"ului?

• Ce putem face pentru ca ora"ul nostru s! fie unul inteligent "i ce 
poate face tehnologia pentru el?

Proiectele propuse în continuare se bazeaz! pe patru direc#ii majore de 
ac#iune:

Un centru accesibil "i sigur______cu o structur! compact!, care ofer! 
distan#e scurte între destina#ii "i o varietate mare de dot!ri urbane.

Un centru durabil "i s#n#tos______atractiv pentru cât mai mult! lume, 
cu accent pe importan#a vie#ii "i a petrecerii timpului în spa#iile publice

Un centru activ "i plin de via$#______cu numeroase oportunit!#i 
sociale "i culturale.

Un centru inteligent______în care tehnologia contribuie semnificativ la 
siguran#!, la coeziunea social! "i la calitatea vie#ii.

Pentru a atrage oamenii !i investi"iile, centrele ora!elor trebuie 
s# ofere alegeri cât mai bune pentru locuitorii lor, atât prin 
atmosfer#, cât !i prin accesibilitatea lor. Cu alte cuvinte, centrele 
trebuie s# "in# pasul cu schimb#rile obiceiurilor !i ale stilurilor de 
via"#. A nu ac"iona înseamn# a r#mâne în urm#.1

1. Town Centre Toolkit, The Scottish 
Government, disponibil la adresa: 
https://bit.ly/2TwvNuB [28.10.2020]
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Proiectele propuse vin ca o solu#ie la problemele care caracterizeaz! 
centrul ora"ului Bucure"ti de mai bine de dou! decenii. Am ales s! 
prezent!m, succint, o suit! de probleme în func#ie de tipul acestora, 
dup! cum urmeaz!:

Re!eaua principal" de spa!ii publice:

• În ultimii ani, parcarea excesiv! "i agresiv!, precum "i toate 
modurile de folosire a str!zii au redus din ce în ce mai mult spa#iul 
dedicat traficului auto. Astfel, parcarea haotic! "i excesiv! a devenit 
o modalitate de a observa "i de a cuantifica precis cât din spa#iul 
stradal trebuie folosit pentru tranzit auto "i cât r!mâne un spa#iu 
vag, care poate fi folosit flexibil, pietonal sau în alt fel;

• Re#eaua de spa#ii verzi din Bucure"ti este înc! incomplet!. Exist! 
îns! un num!r relativ mare de spa#ii abandonate, cu prec!dere pe 
direc#ia vest-est "i în zona central!, care ar putea fi transformate, în 
principiu, în leg!turi viabile ale re#elei actuale de spa#ii verzi;

• Nu exist! o abordare unitar! a cursurilor de ap! care str!bat 
Bucure"tiul, în special a salbei de lacuri de pe Colentina "i a 
Dâmbovi#ei. 

Re!eaua secundar" de spa!ii publice:

• Spa#iile publice punctuale, reprezentate de regul! prin scuaruri, 
prin pia#ete sau prin locuri de joac! pentru copii se reg!sesc 
preponderent în zona central! sau în incintele locuin#elor colective, 
"i mai pu#in în zonele de locuire individual!. Cu toate acestea, 
calitatea interven#iilor las! de cele mai multe ori de dorit.

• Spa#iile abandonate reprezint! o resurs! esen#ial! de teren, care 
poate s! compenseze, prin investi#ii minime de reabilitare, o parte 
din lipsa spa#iilor dedicate petrecerii timpului liber în zona central!.

Proiectarea #i amenajarea spa!iilor publice:

• Majoritatea interven#iilor de reabilitare a spa#iilor de mici dimensiuni 
s-a realizat cu materiale necorespunz!toare, f!r! un concept unitar 
"i f!r! o aten#ie deosebit! acordat! detaliilor. O asemenea abordare 
se va dovedi ineficient! în timp, deoarece spa#iile vor impune 
costuri de între#inere mai mari;

• Multe din spa#iile de mici dimensiuni beneficiaz! doar de 
mobilier urban minimal "i de iluminat public limitat, ele nefiind 
atractive pentru locuitorii din zon!. Un procent relativ mare au 
fost transformate în locuri de joac! pentru copii. De"i aparent 
benefic!, transformarea lor nu a contribuit sesizabil la conturarea 
unei identit!#i a centrului ora"ului, ele fiind proiectate, de regul!, 
pentru o singur! categorie de vârst!. Mai mult, ele nu au încurajat 
interac#iuni constructive între genera#ii;

restart bucure"ti

• O mare parte din spa#ii pot fi revitalizate fie prin concursuri de 
arhitectur! "i de urbanism, fie prin interven#ii de acupunctur! 
urban!;

• Amplasarea necoordonat! a publicit!#ii pe fa#ade afecteaz! în mod 
negativ imaginea de ansamblu a spa#iului public. De"i în anul 2018 
a fost aprobat „Regulamentul privind modalitatea de delegare 
a serviciului public de administrare a domeniului public "i privat 
privind activit!#ile de publicitate stradal! "i afi"aj din Municipiul 
Bucure"ti” prin HGCMB 99/2018, rezultatele întârzie s! apar!.

• În lipsa unui program coerent de promovare a artei în spa#iul 
public în Bucure"ti, interven#iile artistice ocup!, e cele mai multe 
ori, conjunctural spa#iile, f!r! a contribui semnificativ la cre"terea 
calit!#ii "i identit!#ii lor.

Datele culese de EuroStat, pentru anul 2019, prin intermediul 
Eurobarometrului2, indic# un grad de satisfac"ie sc#zut al 
bucure!tenilor fa"# de spa"iile publice, precum parcuri, gr#dini, 
pie"e, pia"ete sau zone pietonale, dar !i fa"# de calitatea general# a 
aerului. La nivel european, Bucure!tiul se situeaz# pe unul dintre 
ultimele locuri privind gradul de satisfac"ie al locuitorilor fa"# de 
calitatea spa"iilor publice.

2. EC/DG Regio, Quality of Life in 
European Cities, 2019, disponibil la 
adresa: https://bit.ly/38zs7kJ [10.11.2020]

Not!: Procentele finale sunt bazate 
pe r!spunsurile tuturor persoanelor 
intervievate (cu excep#ia celor de tipul 
„nu "tiu“ sau f!r! r!spuns)
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P R I N C I P I I  D E  B A Z#

I M P O R TA N$#  C R E S C U T# 
A C O R D AT#  P I E T O N I L O R

A C C E S  E G A L  P E N T R U  T O AT E 
T I P U R I L E  D E  U T I L I Z AT O R I

M O D U R I  D E  T R A N S P O R T 
I N T E G R AT E

E C H I L I B R U  Î N T R E  D I F E R I T E L E 
N E VO I  S P E C I F I C E  U N U I  C E N T R U 
D I N A M I C

O  O F E R T#  D E  PA R CA R E 
P E R S O N A L I Z AT#

Asigurarea deplas!rii pietonale, în condi#ii de 
siguran#!, prin diversificarea tipurilor de str!zi 
în func#ie de specificul zonei.

Asigurarea unei oferte diversificate de 
transport pentru toate categoriile sociale "i 
de vârst!.

Asigurarea integr!rii diferitelor mijloace de 
deplasare într-o re#ea bine distribuit!, cu 
puncte amplasate în zone cheie.

Echilibrarea caracterului comercial, de 
servicii, de divertisment "i de relaxare în zona 
central!. 

Oferta unei parc!ri personalizate "i flexibile, 
axat! pe o gam! variat! de utilizatori, care s! 
încurajeze activitatea economic!. 

restart bucure"ti 23

O problem! critic! pentru multe ora"e este congestia traficului "i 
dominan#a ma"inilor, care restric#ioneaz! utilizarea optim! a centrelor. 
Atrac#ia centrelor ca destina#ii comerciale "i de agrement nu poate fi 
crescut! decât cu ajutorul unor politici de descurajare a traficului de 
tranzit.

Înc! din anul 2013, Comisia European! a propus mecanisme dedicate 
ora"elor, astfel încât ele s! ating! un echilibru al distribu#iei "i al utiliz!rii 
mijloacelor de transport, punând accentul pe transportul public, pe 
deplas!rile cu bicicleta "i pe mersul pe jos. Scopul diversific!rii ofertei 
de deplasare pentru toate categoriile sociale "i de vârst! s-a bazat 
pe cre"terea siguran#ei în deplasare, dar "i pe reducerea polu!rii 
atmosferice "i a celei fonice. 

Cu toate acestea, ora"ele cu o istorie îndelungat! a utiliz!rii ma"inii 
personale înc! întâmpin! dificult!#i în a ob#ine echilibrul corect între 
fluxul de trafic auto "i alocarea locurilor de parcare în zonele centrale,  
care s! asigure în acela"i timp libertatea de circula#ie pentru pietoni "i 
crearea de spa#ii publice adecvate.

În cazul Bucure"tiului, proiectele în zona central! ar trebui s! urm!reasc! 
sistematic urm!toarele obiective:

• Promovarea ciclismului "i a mersului pe jos ca metode de deplasare 
s!n!toase, economice "i bune pentru mediu;

• Reducerea impactului autovehiculelor personale, f!r! excluderea 
lor permanent!, dar prin asigurarea unui echilibru între mijloacele 
de deplasare (str!zi de tip shared space, str!zi cu sens unic, str!zi 
cu limitare de vitez! etc.).

• În#elegerea comportamentelor de deplasare care au impact  
asupra modului de sta#ionare în zona central!. O astfel de în#elegere 
ar trebui s! conduc! la gândirea unei re#ele integrate de parc!ri, 
sus#inut! prin politici specifice de taxare în zona central!.

• Crearea unei re#ele de str!zi care s! asigure deplasarea în siguran#! 
pentru toate categoriile sociale "i de vârst!, atât prin elemente de 
design specifice, cât "i prin semnale sonore în intersec#ii.

• Regândirea unor intersec#ii pentru cre"terea siguran#ei pietonilor, 
prin reducerea razelor de curbur!, prin marcaje la nivelul solului, 
prin diferen#e de nivel etc.

2. 1 M O B I L I TAT E A  U R B A N#

Ora!e precum Copenhaga !i Amsterdam au încetat s# mai 
plani$ce ora!ele în jurul utiliz#rii automobilului personal înc# din 
anii ‘1970. În cazul Amsterdamului, schimbarea de paradigm# 
s-a produs în timpul crizei petroliere din anii ‘1970, atunci când 
guvernul olandez a decis s# economiseasc# petrol, declarând 
duminicile zile „f#r# ma!ini ”.3

3. Revitalising City Centres, City Centre 
Doctor Project, disponibil la adresa: 
https://bit.ly/3jCui8W [28.10.2020]
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• Infrastructur! nou!, cu piste dedicate pentru biciclete "i trotuare 
mai largi;

• Infrastructur! de închiriere "i de împrumut al bicicletelor;

• Siguran#! îmbun!t!#it! pentru bicicli"ti "i pentru pietoni, inclusiv 
prin semnalizare "i prin limitare de vitez!;

• Reglement!ri speciale pentru spa#iile dedicate bicicletelor din 
mijloacele de transport în comun;

• Promovarea accept!rii sociale a bicicli"tilor în rândul "oferilor de 
ma"ini "i de autobuze;

• Crearea unui sistem unitar de informare "i de ghidare pentru 
pietoni "i bicicli"ti.

Permeabilitatea centrului ora"ului poate fi crescut! cu o mai bun! 
planificare "i cu o serie de proiecte axate pe reconfigurarea aspectului 
str!zilor din centrul ora"ului. 

Acest lucru impune municipalit!#ii consultarea comunit!#ilor "i a 
utilizatorilor din centrul ora"ului, pentru a identifica nemul#umirile 
acestora "i pentru a cartografia eventualele scurt!turi "i îmbun!t!#iri 
care vor face ca traseele noi s! fie mai atractive. 

Un mare pas pentru a trece la un centru prietenos cu pietonii "i cu 
bicicli"tii impune ca municipalitatea s! introduc! politici care s! acorde 
mai pu#in! prioritate ma"inilor personale "i mai mult! aten#ie mersului 
pe jos "i celui cu bicicleta.

Acest lucru poate fi ob#inut prin restric#ionarea ma"inilor în utilizarea 
str!zilor din centrul ora"ului "i prin introducerea str!zilor cu sens unic 
sau a celor de tip shared space, unde nu exist! o diviziune clar! a str!zii 
între banda auto, banda dedicat! bicicli"tilor "i trotuar "i unde toate 
modurile de deplasare au drepturi egale în utilizarea str!zii.

Elaborat în anul 2020, de echipa BAZA, aflat! sub coordonarea B!ncii 
Mondiale, ghidul prezint! primii pa"i ai unui demers de regenerare a 
spa#iului str!zii. Inova#ia const! în extrapolarea unor pirncipii strategice 
sau de design la nivelul ansamblului, pornind de la o analiz! de detaliu 
a str!zii. 

De asemenea, ghidul pleac! de la ideea c! publicul se confrunt! cu 
o real! problem! de identificare teritorial-spa#ial!, cât "i func#ional! a 
spa#iului public concret. Parcul, mall-ul, cl!dirile culturale "i comerciale 
sunt cel mai des asociate cu spa#iul public, dar ele înc! nu alc!tuiesc 
con"tient o re#ea, ci mai degrab! reprezint! destina#ii unice, f!r! devieri. 
Foarte rar men#ionate sunt strada, trotuarul sau pia$a, semn c! nu 
sunt asociate nici cu nevoie de interac#iune sau de relaxare, nici cu 
obiective sau cu limite.

“Cu toate acestea, strada este spa#iul experien#ei noastre urbane 
cotidiene – ceea ce ne influen#eaz! comportamentul "i ne sedimenteaz! 
"i rela#ia cu propriul ora". Un ora" accesibil este un ora" vizitabil la pas. 
Propunerile din ghid se întemeiaz! pe modalit!#ile în care excedentul 
de spa#iu stradal, ocupat acum preponderent de ma"ini, cabine de paz! 
"i alte obiecte private (imaginea 5), poate fi adaptat "i nuan#at pentru 
a echilibra balan#a utiliz!rilor urbane, "i mai ales pentru a deschide din 
nou posibilitatea cet!#enilor de a se deplasa în mediul urban, indiferent 
de venituri, preferin#e sau abilit!#i de mobilitate.”4

Imaginea 6 ilustreaz! spa#iul stradal care ar putea fi eliberat "i care ar 
putea dobândi noi func#iuni. A"a cum este numit în ghid, al treilea spa#iu 
nu are un scop în sine sau o finalitate bine determinat! ci, dimpotriv!, 
este o unealt! de planificare al c!rei poten#ial trebuie descoperit prin 
utilizare "i adaptare permanent!. Bineîn#eles, parcelarul stradal are 
"i o miz! formal!. Strada reorganizat! dup! aceste principii va avea 
o anumit! imagine. Aceast! imagine nu trebuie s! se distan#eze 
semnificativ de spiritul amalgamat "i dezordonat al Bucure"tilor, la 
fel cum nici folosirea str!zii nu trebuie s! fie strict monitorizat!. Ideal, 
parcelarul stradal va fi o unealt! care va ajuta s! p!str!m ce exist!, dar 
cu mai pu#ine aspecte nefunc#ionale "i cu mai pu#ine parc!ri abuzive.

4. Imaginile 1-4 ilustreaz! poate cel mai 
clar situa#ia actual! a spa#iului stradal 
din Bucure"ti. 
Sursa imaginilor 1-10: Bucure"ti. Trama 
minor!. Viziune "i metodologie pentru 
organizarea spa#iului stradal în zona 
central! a ora"ului Bucure"ti.

În acest context, este foarte relevant Ghidul intitulat “Bucure!ti. 
Structura minor". Viziune !i metodologie pentru organizarea 
spa#iului stradal în zona central" a ora!ului Bucure!ti”

1

3

2

4
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Bucure!ti. Structura Minor"
Analiz! "i critic! urbanistic! a zonei de studiu C 5 9!

5 6
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2. 2
M O B I L I TAT E A  U R B A N#  A D A PTAT#  L A 
S I T U A$ I I  D E  C R I Z# .  C E N T R U L  Î N  PA N D E M I E

În doar câteva s!pt!mâni, o mare parte din lume, a"a cum o "tim, 
s-a schimbat. Pandemia COVID-19 a modificat radical modul în care 
majoritatea oamenilor î"i desf!"oar! via#a de zi cu zi, cu efecte profunde 
asupra modului în care ne deplas!m, asupra modului în care primim 
alimentele, asupra locurilor în care mergem, asupra persoanelor cu 
care ne întâlnim, precum "i asupra activit!#ilor de zi cu zi.

Cerin#a „distan#!rii sociale sau fizice”, cu men#inerea distan#ei de cel 
pu#in 2 m între oameni, cu reduceri semnificative ale întâlnirilor în 
grupuri sociale de mari dimensiuni, combinate cu ceea ce "tim ast!zi 
despre transmiterea acestui virus "i despre rata sa de r!spândire 
crescut! în medii interioare, necesit! o regândire a spa#iului carosabil "i 
a trotuarelor pentru uz public, atât în timpul acestei crize, cât "i în viitor.

Str!zile "i spa#iul public adiacent reprezint! cheia s!n!t!#ii noastre 
mentale, fizice "i imunologice. În ora"ele din întreaga lume, acestea 
reprezint! locuri pentru un r!gaz esen#ial în aer liber, în special pentru 
persoanele care locuiesc în apartamente f!r! cur#i sau f!r! balcoane. 
Str!zile creeaz! spa#iu pentru ca oamenii s! se poat! desf!"ura liber, 
s! se poat! relaxa "i s! se poat! juca în apropierea casei lor, oferind, 
în acela"i timp, resursele de care au nevoie pentru a respecta în mod 
realist ghidurile de distan#are fizic!.

Spa#iile publice din perioada COVID-19 ofer! locul necesar serviciilor 
sociale care vor permite ora"elor s! se redeschid! în siguran#! mai 
devreme. Totodat!, ele ofer! spa#iu pentru amplasarea punctelor 
medicale "i de testare de tip pop-up "i pentru amplasarea punctelor de 
distribuire pentru alimente "i ap! potabil!. 

Spa#iile publice ofer!, de asemenea, posibilitatea accesului la 
hotspoturile WiFi, astfel încât copiii s! poat! frecventa "coala de la 
distan#! "i oamenii s! poat! lucra de acas!. Spa#iul stradal poate fi un 
loc în care "colile, bibliotecile, institu#iile religioase "i culturale pot relua 
în siguran#! serviciile "i programele de care oamenii au nevoie.

Ne a%#m într-un moment în care ni se cere s# men"inem 
distan"area $zic# pentru a proteja s#n#tatea public# !i, prin 
urmare, str#zile !i spa"iul public trebuie s# „fac#” mai mult ca 
niciodat#.5

5. Streets for Pandemic, Response 
& Recovery, Global Designing Cities 
Initiatives, p. 6, disponibil la adresa: 
https://bit.ly/2HACtFU [28.10.2020]

6. Streets for Pandemic, Response 
& Recovery, Global Designing Cities 
Initiatives, p. 11, disponibil la adresa: 
https://bit.ly/2HACtFU [28.10.2020]

Faza determinant# 
în tipul pandemiei

Str#zile secundare 
din cartiere (str#zi 
locale, reziden$iale)

Str#zile principale 
din cartiere

Arterele urbane 
principale

Str#zile de-a 
lungul parcurilor "i 
fronturilor la ap#

Perioada de 
carantin# cu 
restric$ii privind 
p#r#sirea 
domiciliului

Str!zi deschise cu 
zone de recreere 
de tip pop-up;

Str!zi cu limitare 
de vitez! sau cu 
acces restric#ionat;

Str!zi cu zone 
destinate 
echipamentelor 
medicale;

Str!zi cu WiFi.

Trotuare extinse 
pentru cozi, 
pentru pie#ele 
agroalimentare "i 
pentru accesul la 
servicii;

Piste de bicicli"ti de 
tip pop-up;

Spa#ii temporare 
de tip drop-off, 
dedicate serviciilor 
de livrare.

Trotuare extinse 
pentru cozi "i 
pentru accesul la 
servicii;

Spa#ii temporare 
de tip drop-off, 
dedicate serviciilor 
de livrare;

Timpi scurta#i 
de a"teptare la 
semafor pentru 
pietoni.

Str!zi închise 
pentru trafic 
auto, deschise 
doar pentru 
traficul generat 
de serviciile 
medicale, pentru 
recreere "i pentru 
serviciile publice, 
de tipul pie#elor 
agroalimentare.

Perioada pre-
vaccinare

Spa#ii pentru 
tratarea pacien#ilor 
cu acces local;

Str!zi cu benzi 
de circula#ie 
transformate în 
zone pietonale, 
dedicate "colilor, 
procesiunilor 
religioase "i altor 
activit!#i culturale.

Benzi tactile, 
locuri de parcare 
desfiin#ate, str!zi 
închise pentru 
extinderea 
serviciilor HORECA;

Trotuare extinse 
pentru cozi "i 
pentru accesul la 
servicii;

Piste de bicicli"ti 
protejate;

Str!zi cu limitare 
de vitez!.

Benzi dedicate 
transportului în 
comun;

Str!zi închise "i 
locuri de parcare 
desfiin#ate 
pentru extinderea 
serviciilor HORECA;

Trotuare extinse 
pentru cozi "i 
pentru accesul la 
servicii;

Str!zi cu limitare 
de vitez! "i piste de 
bicicli"ti protejate.

Str!zi închise 
pentru trafic auto, 
deschise doar 
pentru recreere, 
servicii publice, 
de înv!#!mânt "i 
culturale;

Piste de bicicli"ti 
extinse, cu zone 
de închiriere "i de 
sta#ionare;

Str!zi cu limitare 
de vitez!.

Perioada de 
vaccinare "i post 
COVID-19

Str!zi cu limitare 
de vitez!;

Str!zi dedicate 
jocurilor, str!zi cu 
acces restric#ionat.

Benzi dedicate 
transportului în 
comun;

Piste de bicicli"ti 
extinse, cu zone 
de închiriere "i de 
sta#ionare;

Spa#iu pietonal 
extins prin l!#irea 
trotuarelor;

Str!zi cu limitare 
de vitez!.

Benzi dedicate 
transportului în 
comun;

Timp redus 
de a"teptare a 
mijloacelor de 
transport în comun 
prin cre"terea 
frecven#ei lor;

Piste de bicicli"ti 
extinse, cu zone 
de închiriere "i 
sta#ionare;

Spa#iu pietonal 
extins prin l!#irea 
trotuarelor;

Str!zi cu limitare 
de vitez!.

Piste de bicicli"ti 
extinse, cu zone 
de închiriere "i de 
sta#ionare;

Spa#ii publice în aer 
liber extinse pentru 
activit!#i multiple;

Str!zi cu limitare 
de vitez!.

Tabelul de mai jos ilustreaz! o varietate de m!suri pe care municipalitatea 
le poate aplica în timpul pandemiei, în func#ie de tipul str!zii:6
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L I M I TA R E A  V I T E Z E I

S PA$ I U  P E N T R U 
S E R V I C I I  C R I T I C E

E XT I N D E R E A  T R O T U A R E L O R

a.

b.

c.

T R E C E R I  D E 
P I E T O N I  E XT I N S E 
Î N  V E C I N#TAT E A 
S P I TA L E L O R  " I  A 
"C O L I L O R

S T R#Z I  L O CA L E 
D E  T I P  S H A R E D 
S PA C E

S T R#Z I  D E S C H I S E

d.

e.

f.

Berlin, Germania: În unele cartiere din Berlin a 
fost interzis accesul vehiculelor pe mai multe str!zi, 
pentru a se crea spa#iu suplimentar pentru joac! "i 
pentru relaxare.
Sursa imaginii: https://bit.ly/35LMSq9 [30.10.2020]

1

1

1

2

2

2

3

3

Redefinirea geometriei 
str!zii prin elemente 
verticale "i prin marcaje
Marcaje temporare care 
indic! limitarea de vitez!

Sigulda, Letonia: O band! auto cu restric#ii de 
vitez!, dedicat! inclusiv bicicli"tilor. De asemenea, în 
zonele de intersec#ie au fost extinse trotuarele prin 
marcaje temporare cu vopsea colorat!.
Sursa imaginii: https://bit.ly/2HACtFU [30.10.2020]

San Franciso, SUA: O tab!r! temporar! pentru 
persoanele f!r! ad!post, cu marcaje pentru 
distan#are. Tab!ra este monitorizat! constant, iar 
persoanelor le sunt furnizate servicii medicale, de 
igien! "i hran!.
Sursa imaginii: https://lat.ms/2JlYYij [30.10.2020]

Milano, Italia: Milano a creat un plan la nivel de ora" 
pentru implementarea pistelor de bicicli"ti "i l!#irea 
trotuarelor pe 35 km de str!zi. Pentru marcarea 
fluxurilor a fost folosit! vopsea cauciucat!.
Sursa imaginii: https://bit.ly/3mC10ZM [30.10.2020]

Spa#iu dedicat serviciilor 
critice medicale "i de 
aprovizionare de-a lungul 
str!zilor
Marcaje care indic! zonele 
de a"teptare
Separarea fluxurilor prin 
elemente temporare (pentru 
utilizare intermitent!) "i 
elemente fixe (pentru 
utilizare continu!)

Extinderea zonei pietonale 
pentru p!strarea distan#ei 
sociale
Marcaje care indic! zonele 
de a"teptare, f!r! a bloca 
fluxul pietonal
Marcaje clare cu rol de 
protec#ie pentru pietoni

1

1

1

2

2

2

Montreuil, Fran$a: În vecin!tatea dot!rilor publice 
cu flux mai mare de popula#ie au fost create condi#ii 
mai sigure pentru pietoni, prin extinderea zonei de 
trecere "i a refugiilor. 
Sursa imaginii: https://bit.ly/2HACtFU [30.10.2020]

Dunedin, Noua Zeeland#: Pe unele str!zi din 
centrul ora"ului a fost redus! viteza la 10 km/or! "i 
s-a permis firmelor s! se extind! în spa#iul str!zii, 
creând spa#ii comune pentru mai multe moduri de 
deplasare.
Sursa imaginii: https://bit.ly/34E8Z2m [30.10.2020]

Redefinirea geometriei 
str!zii în zonele de virare, 
pentru m!rirea siguran#ei 
pietonale
Marcaje de suprafa#! 
(vopsea cauciucat!) pentru 
demarcarea zonelor 
pietonale "i a celor de 
trecere

Semnale dedicate "i 
bariere în zonele de 
acces pe str!zi locale 
care s! indice restric#iile 
de vitez!
Marcaje de suprafa#! 
pentru demarcarea 
zonelor de tip shared 
space, acolo unde 
spa#iul permite

Semnale dedicate "i 
bariere în zonele de 
acces pe str!zi locale 
care s! indice restric#iile 
de vitez! sau interdic#ia 
autovehiculelor
Panouri informative 
legate de evenimentele 
care au loc în strad!, cu 
rol în ghidarea pietonilor 
"i a altor utilizatori
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P I S T E  P E N T R U 
B I C I C L I"T I   " I 
P E N T R U  A LT E 
A C T I V I T#$ I 
S P O R T I V E

B E N Z I  D E D I CAT E 
T R A N S P O R T U L U I 
Î N  C O M U N

Z O N E  D E 
A"T E PTA R E  " I  D E 
Î M B A R CA R E

g.

h.

i.

Brooklyn, SUA: Extinderea pistelor de bicili"ti prin 
marcaje "i prin separatoare temporare. Pistele au 
fost deschise "i altor tipuri de activ!#i sportive.
Sursa imaginii: https://bit.ly/2TBcm3I [30.10.2020]

Roma, Italia: Pe una din str!zile principale ale 
ora"ului au fost desfiin#ate locuri de parcare "i a fost 
delimitat! o zon! de a"teptare. De asemenea, a fost 
delimitat! "i o pist! de bicicli"ti protejat! prin zonele 
dedicate sta#ion!rii.
Sursa imaginii: https://bit.ly/2HACtFU [30.10.2020]

Boston, SUA: Asigurarea condi#iilor de deplasare 
în siguran#! s-a realizat prin cre"terea frecven#ei 
autobuzelor. Acest lucru s-a putut implementa prin 
dedicarea unei benzi speciale pentru transportul 
în comun.
Sursa imaginii: https://bit.ly/2HACtFU [30.10.2020]

Z O N E  D E D I CAT E 
A P R OV I Z I O N#R I I

Z O N E  D E D I CAT E 
T E R A S E L O R

Z O N E  D E 
E XT I N D E R E 
P E N T R U  P I E$E  " I 
P E N T R U  TÂ R G U R I

j.

k.

l.

Seattle, SUA: O parte din locurile de parcare din 
vecin!tatea magazinelor au fost transformate în 
zone de aprovizionare marf!.
Sursa imaginii: https://bit.ly/2HACtFU [30.10.2020]

Dallas, SUA: Unele localuri s-au extins cu puncte 
de vânzare în spa#iul public, pentru a vinde excesul 
de produse. În alte ora"e s-au implementat m!suri 
de distan#are între punctele de vânzare din pie#e, 
permi#ând extinderea lor în spa#iul public adiacent.
Sursa imaginii: https://bit.ly/2HACtFU [30.10.2020]

Vilnius, Lituania: Pentru a sus#ine industria 
HORECA, terasele pot fi extinse în spa#iul public 
adiacent sau în zonele de parcare destinate 
autovehiculelor. 
Sursa imaginii: https://bit.ly/3mC10ZM [30.10.2020]

1

1

1

2

2

2

3

Spa#iu dedicat pistelor 
de bicicli"ti, pentru 
sporirea siguran#ei în 
deplasare
Marcaje "i separatoare 
clare, cu rol în sporirea 
siguran#ei în deplasare

Marcaje pentru benzile 
dedicate transportului 
în comun
Utilizarea unor marcaje 
speciale în zonele de 
interec#ie, unde exist! 
riscul de aglomerare a 
fluxurilor

Extinderea zonei de 
a"teptare de-a lungul 
str!zii, în locul zonelor de 
sta#ionare auto
Platforme mobile 
pentru îmbarcare facil!
Rampe mobile pentru 
îmbarcare facil!

1

1

1

2

2

2

Zone noi de-a lungul 
str!zii, dedicate 
aprovizion!rii (înc!rc!re 
"i desc!rcare marf!)
Marcaje clare pentru 
protec#ia zonelor de 
aprovizionare

Zone noi, protejate fa#! 
de spa#iul carosabil, 
dedicate teraselor
Marcaje clare pentru 
protec#ia zonelor 
dedicate teraselor

Marcaje "i delimit!ri 
care s! indice fluxurile 
pietonale "i punctele de 
vânzare
Zone de a"teptare "i de 
dezinfectare la intrarea 
în spa#iul str!zii
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S T R#Z I  P E N T R U 
A C T I V I T#$ I 
E D U CA$ I O N A L E

S T R#Z I  P E N T R U 
P R O T E S T E

S T R#Z I  P E N T R U 
E V E N I M E N T E  " I 
A D U N#R I 

m.

n.

o.

Torino, Italia: Pentru cre"terea siguran#ei copiilor, o 
parte din activit!#ile educa#ionale au fost extinse în 
spa#iul public imediat învecinat "colilor.
Sursa imaginii: https://bit.ly/2HACtFU [30.10.2020]

Multe "coli "i licee au organizat desf!"urarea 
activit!#ilor de absolvire "i de începere a anului 
în aer liber, în spa#iile publice din vecin!tatea 
institu#iilor de înv!#!mânt.
Sursa imaginii: https://bit.ly/3oFT9wi [30.10.2020]

New York, SUA: Protestele declan"ate de decesul 
lui George Floyd au fost organizate în spa#ii ample, 
cu distan#are social! reglementar!. Organizatorii au 
furnizat dezinfectant "i ap! protestatarilor.
Sursa imaginii: https://bit.ly/3oGZTdi [30.10.2020]

S T R#Z I  P E N T R U 
VO T

Sursa imaginilor a-p: Streets for 
Pandemic, Response & Recovery, 
Global Designing Cities Initiatives, p. 
18-49, disponibil la adresa: https://bit.
ly/2HACtFU [29.10.2020]

7. Proiectul „Str!zi deschise” poate fi 
consultat în detaliu la adresa: https://bit.
ly/3qSSp7b [26.01.2021]

p.

Paris, Fran$a: Procesele de votare au fost organizate 
la exterior, cu marcaje din vopsea, menite s! 
diferen#ieze fluxurile "i zonele propriu-zise de votare. 
Sursa imaginii: ttps://bit.ly/2HACtFU [30.10.2020]

Mai exact, Asocia#ia Român! pentru Cultur!, Educa#ie "i Normalitate 
(ARCEN) a înaintat autorit!#ilor locale spre evaluare "i locuitorilor 
Bucure"tiului spre dezbatere o propunere de l!rgire a spa#iilor de 
recreere din capital!, prin pietonalizarea str!zilor din apropierea 
parcurilor "i a gr!dinilor publice pe durata sfâr"iturilor de s!pt!mân!, 
sub forma proiectului-pilot „Str!zi deschise”.

Proiectul-pilot vizeaz! extinderea Gr!dinilor Icoanei "i Ioanid, începând 
cu data de 6 iunie 2020, prin pietonalizarea str!zilor din proximitate, 
urm!rind s! experimenteze l!rgirea integrat! a spa#iilor de recreere în 
contextul crizei generate de coronavirus "i al nevoilor create de ie"irea 
treptat! din izolare "i de încetarea st!rii de urgen#!. 

Respectarea noilor reguli de convie#uire urban! stabilite pentru 
protejarea s!n!t!#ii publice cere mai mult spa#iu public în interiorul 
ora"elor. În prezent, Bucure"tiul are doar 3 mp de parcuri "i de gr!dini 
publice pentru fiecare locuitor, f!r! s! ia în calcul reziden#ii neoficiali, 
adic! mai pu#in de jum!tate din norma european!. 

Crearea condi#iilor de recreere în spa#ii deschise, prin p!strarea distan#!rii 
fizice, este fundamental! pentru s!n!tatea fizic! "i psihic! a locuitorilor 
ora"ului. E nevoie s! regândim rapid via#a ora"ului, iar aceast! criz! 
poate deveni o oportunitate pentru un nou tip de convie#uire urban!.

Pentru Bucure!ti, proiectul „Str"zi deschise”, propus de ARCEN, 
reprezint# un punct de pornire pentru abordarea integrat# a 
extinderii tuturor spa"iilor de recreere din ora!, în noul context 
impus de pandemia COVID-19.7

1

1

1

2

2

2

3

Marcaje pentru zonele de 
drop-off "i pick-up a elevilor
Zone de a"teptare pentru 
controale medicale de rutin!
Clase exterioare pentru 
derularea procesului 
educa#ional

Zone de acces f!r! blocaje 
care s! genereze aglomer!ri 
de popula#ie
Planificarea evenimentelor în 
prealabil prin restric#ionarea 
parc!rilor auto, care s! 
permit! desf!"urarea în 
siguran#!

Bariere "i marcaje în 
zonele de acces care s! 
indice restric#iile de trafic "i 
eventualele ocoliri
Marcaje de suprafa#! care s! 
indice distan#ele necesare 
între oameni,  în cazul 
adun!rilor cu mult! lume

1

2

3

4

5

Bariere "i marcaje în 
zonele de acces care s! 
indice restric#iile de trafic "i 
eventualele ocoliri
Marcaje de suprafa#! care s! 
indice distan#ele necesare 
între oameni
Marcaje dedicate zonelor 
unde se formeaz! cozi
Zone acoperite, înc!lzitoare, 
zone de a"teptare, care s! 
creeze condi#ii decente de 
a"teptare
Spa#ii dedicate activit!#ilor 
administrative specifice 
procesului de votare
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Într-o prim! etap!, ARCEN propune extinderea spa#iului celor dou! 
gr!dini publice, Icoanei "i Ioanid, care însumeaz! doar 20.000 mp. 
Prin devierea fluxului de circula#ie a cinci str!zi din proximitate "i prin 
pietonalizarea par#ial! sau total! a altor "aisprezece, spa#iul de recreere 
se tripleaz!, ajungând la un total de 60.000 mp, pentru locuitorii 
Bucure"tiului care au nevoie de activitate fizic! individual! "i contact 
social.

Pietonalizarea str!zilor se va face prin intermediul conurilor de trafic, 
pentru a permite accesul reziden#ilor "i al vehiculelor apar#inând 
serviciilor de urgen#!. Închiderea str!zilor va permite sta#ionarea "i 
parcarea autoturismelor reziden#ilor, dar va impune reducerea vitezei 
de deplasare la 20 km/or! pe segmentele pietonalizate, în zilele de 
vineri, de ora 18.30, pân! duminic!, la ora 21.00, pe durata m!surilor de 
distan#are fizic!.

Faza pilot a proiectului „Str!zi deschise” propune pietonalizarea de 
weekend a str!zilor: Icoanei – segmentul strada Ion Movil! – str. Jean 
Louis Calderon; Dimitrie Orbescu; Pia#a Spaniei; Dumbrava Ro"ie; Aurel 
Vlaicu – segmentul bdul Dacia – str.Icoanei; intrarea Ion Voicu; Corneliu 
Botez; Schitul Darvari; Arthur Verona – segmentul str. Icoanei – B-dul 
Magheru; Pitar Mo"; Eremia Grigorescu; Alexandru Donici – segmentul 
str. Icoanei – str.Vasile Lasc!r; Ion Luca Caragiale – segmentul str. Maria 
Rosetti – str. Icoanei; A.D.Xenopol; Polon! – segmentul bdul Dacia – 
Pia#a Cantacuzino pe sensul de mers spre %oseaua %tefan cel Mare; 
Cristofor Columb.

De asemenea, proiectul propune "i o serie de devieri, dup! cum 
urmeaz!: pe Bulevardul Dacia – obligatoriu înainte sau stânga în 
intersec#iile cu str!zile: Polon! "i Aurel  Vlaicu – ocolire prin strada Vasile 
Lasc!r; pe strada Vasile Lasc!r – obligatoriu înainte sau stânga/dreapta 
în intersec#ia cu strada Alexandru Donici; pe str!zile C.A. Rosetti – Maria 
Rosetti – obligatoriu înainte sau la dreapta în intersec#iile cu str!zile: 
Schitul Dârvari "i Pitar Mo"; pe strada Dionisie Lupu – obligatoriu înainte 
la intersec#ia cu strada Arthur Verona; pe strada Icoanei – obligatoriu la 
stânga la intersec#ia cu strada Ion Movil!.8

8. Proiectul „Str!zi deschise” poate fi 
consultat în detaliu la adresa: https://bit.
ly/3qSSp7b [26.01.2021]
Sursa imaginii: https://bit.ly/3qSSp7b 
[26.01.2021]
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S T R AT E G I I 
D E  T E M#

Strategiile de tem! reprezint! recomand!ri de interven#ii punctuale 
pe anumite paliere importante pentru ora"ul Bucure"ti. Acestea 
vin fie s! consolideze propuneri incipiente existente deja în spa#iul 
public bucure"tean "i în documente strategice, fie s! prezinte noi 
oportunit!#i "i solu#ii pentru o suit! de probleme critice identificate 
de c!tre autorii acestui ghid.
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Conform clasific!rii lui Lynch, nodurile 
reprezint! unul dintre cele cinci elemente 
de form! urban! în baza c!rora oamenii 
î"i formeaz! imaginea asupra ora"ului, 
celelalte patru fiind traseele, limitele, 
insulele "i reperele. Nodurile sunt „puncte 
strategice în ora" în care un observator 
poate intra "i care reprezint! focare 
intense spre "i dinspre care acesta 
c!l!tore"te”. (Lynch, 1960)

Nodurile urbane sunt locuri unde se 
intersecteaz! fluxuri sociale, economice, 
culturale etc. "i unde au loc activit!#i 
dinamice specifice unu mediu urban 
activ, sus#inând astfel cre"terea calit!#ii 
vie#ii, obiectiv strategic major pentru 
dezvoltarea urban! a ora"elor. Ele sunt 
centre multifunc#ionale de cartier sau 
de zon!, putând fi ample, cu func#iuni 
multiple "i complexe, recognoscibile 
la nivelul întregului ora", sau având 
dimensiuni mai restrânse, cu o importan#! 
la nivel local. Nodurile nu func#ioneaz! 
individual, ci sunt conectate într-o re#ea 
de trasee urbane, reprezentând puncte 
definitorii ale traseelor. Conform lui 
Lynch „conceptul nodurilor este legat 
de conceptul traseelor, din moment 
ce intersec#iile reprezint! de obicei 
convergen#a traseelor, evenimente ale 
unei c!l!torii. În mod similar, nodurile sunt 
legate de insule, din moment ce nucleele 
sunt, de regul!, focare intensive ale 
insulelor sau centrul lor polarizator.”

O P O R T U N I T#$ I

Expansiunea teritorial! a zonelor urbane 
"i densitatea mare a locuitorilor necesit! 
o alt! gândire a ideii de centralitate. 
Formula ora"ului monocentric este 
aplicabil! unei entit!#i urbane cu câteva 
mii sau zeci de mii de locuitori, dar nu "i 
în cazul în care vorbim despre o popula#ie 
de ordinul milioanelor. Realitatea urban! 
actual! cere o dispunere echilibrat! a 
func#iunilor constituente ale unui centru, 
astfel încât acestea s! fie accesibile 
tuturor locuitorilor. O astfel de organizare 

duce inevitabil la o structur! func#ional! 
policentric! a ora"ului. În cele mai 
multe cazuri ora"ele î"i men#in centrul 
ini#ial istoric "i cultural, care marcheaz! 
identitatea ora"ului, de la care porne"te 
o re#ea complex! de noduri urbane, 
unele cu poten#ial de a deveni centre 
multifunc#ionale de cartier, altele 
care r!mân la nivel de nod, pân! când 
dezvoltarea urban! impune extinderea 
lor. Planificarea ora"elor în prezent trebuie 
s! se bazeze pe m!sur!tori ale factorilor 
economici "i sociali astfel încât dezvoltarea 
infrastructurii urbane s! fie durabil! "i s! 
serveasc! scopului vie#ii urbane.

Nodurile urbane sus#in "i men#in 
vitalitatea unei zone "i asigur! accesul 
la func#iunile necesare desf!"ur!rii vie#ii 
cotidiene. Acestea func#ioneaz! atât ca 
poli de atrac#ie pentru activit!#ile umane, 
cât "i ca puncte de tranzit, ca mijloc de 

disipare a oamenilor în #esutul urban, 
prin încorporarea unui nod intermodal de 
transport.

Nodurile s-au constituit fie intuitiv, în 
urma identific!rii acelor puncte în care 
activitatea uman! este cea mai intens!, 
fie ca rezultat al amplas!rii diverselor 
obiecte magnet (cl!diri, monumente, 
sta#ii transport în comun etc.), sau ca 
amenajare con"tient! a spa#iului. În oricare 
dintre situa#ii, amenajarea nodurilor 
trebuie s! reflecte experien#ele cotidiene 
ale utilizatorilor "i s! asigure premisele 
necesare pentru un dialog coerent între 
ace"tia "i ora".  

Pe lâng! utilitatea lor la nivel func#ional, 
nodurile urbane trebuie s! fie atractive "i 
s! sus#in! activit!#ile sociale. Prin urmare, 
amenajarea corespunz!toare la nivelul 
cadrului fizic este absolut necesar! pentru 
a crea o identitate vizual! puternic! a 
locului. Spa#iul trebuie tratat ca orice 
spa#iu public care trebuie transformat 
într-un loc ce respect! scara uman! "i 
promoveaz! "i sus#ine interac#iunile 
sociale. Nodurile se transform! astfel în 
locuri cu care utilizatorii se identific!. 

N E C E S I TAT E A  A B O R D#R I I   
S T R AT E G I C E  Î N  B U C U R E"T I

În Bucure"ti avem deja constituite 
astfel de noduri care func#ioneaz! prin 
prisma activit!#ii economice ca mici 
centre urbane. Acestea sunt majoritar 
intersec#ii între artere majore de circula#ie 
precum bd. Tineretului / bd. %incai sau 
bd. Camil Ressu / str. Liviu Rebreanu, 
bordate de func#iuni generatoare de 
activitate economic!. Imaginea lor la 
nivel de ora" este bine definit! dintr-o 
perspectiv! func#ional! "i, de cele mai 
multe ori, acestea sunt identificate ca fiind 
reprezentative pentru anumite cartiere 
sau zone.  

De"i identificate ca zone active func#ional, 
la nivel vizual acestea sunt spa#ii care 
nu ies în eviden#! "i nu se remarc! prin 

particularit!#i ale amenaj!rii cadrului fizic.

Identitatea acestor noduri s-a constituit 
în timp, prin concentrarea treptat! a 
func#iunilor. Aproape în toate aceste zone 
elementul generator al dezvolt!rii a fost 
prezen#a unui nod de transport, de regul! 
intermodal, constând în sta#ie de metrou 
"i/sau sta#ii de autobuz "i de tramvai, 
care asigur! un flux constant de oameni, 
deci de utilizatori "i de „consumatori” ai 
spa#iului. 

Dezvoltarea acestora s-a concentrat 
pe dou! aspecte: cel func#ional "i cel al 
transportului, ignorând de cele mai multe 
ori aspectul cadrului fizic. În momentul 
de fa#!, aceste zone sunt perfecte pentru 
activit!#ile necesare (cump!r!turi, 
tranzac#ii bancare, mici servicii etc), dar nu 
"i pentru activit!#ile op#ionale "i sociale, 
prin urmare leg!tura lor cu comunitatea 
este, pe plan senzorial, aproape 
inexistent!. Aceste noduri sunt percepute 
ca noduri de tranzit, nu ca puncte de 
sta#ionare.

N O D U R I  U R B A N E
I N T E R CO N E C TAT E

strategii de tem! strategii de tem!
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S T U D I U  D E  CA Z  -  L O N D R A    
E XE M P L U  D E  B U N E  P R A C T I C I

Plecând de la ideea c! spa#iile publice 
deschise sunt elemente cheie pentru 
orice ora", în Londra a fost implementat 
programul celor 100 de spa#ii publice (The 
Mayor’s 100 Public Spaces Programme), 
parte din strategia de regenerare a 
Londrei, „Design for London”, realizat! 
de Peter Bishop în 2006, în colaborare 
cu birouri renumite de arhitectur! "i cu 
autorit!#ile publice. 

Acesta s-a axat pe trei direc#ii majore: 

Crearea unui traseu pietonal expozi#ional 
(Exhibition Road), definit de noduri 
urbane marcate de  institu#iile culturale 
majore ale Londrei "i care leag! sta#ia 
South Kensington de Hyde Park. Acesta 
este eviden#iat prin modele îndr!zne#e de 
pavaj, prin metode de iluminat creative, 
prin elemente vegetale "i prin art! 
public!.

Realizarea pie#ei centrale din Brixton 
s-a f!cut prin conectarea a trei spa#ii 
publice din inima cartierului, creând 
astfel un spa#iu public de calitate 
superioarp, vibrant, de importan#! local! 
"i interna#ional!, "i eviden#iind caracterul 
multicultural "i efervescent al zonei.

Crearea unei p!duri urbane în cartierul 
Bankside (Bankside Urban Forest), la 
sud de cl!direa Tate Modern, într-o 
zon! bogat! cultural, dar cu un #esut 
urban fragmentat. Proiectul a constat 
în realizarea mai multor interven#ii la 
scar! foarte mic! asupra spa#iilor publice, 
pentru a forma o re#ea de micro-spa#ii 
pietonale.
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A B O R D A R E  S I S T E M I C#  Î N 
B U C U R E"T I

Ca orice alt tip de spa#iu public deschis, 
nodurile urbane trebuie s! fie utile prin 
paleta diversificat! de func#iuni pus! 
la dispozi#ia utilizatorilor, durabile prin 
men#inerea unei activit!#i continue a 
spa#iului, dar "i atractive "i accesibile, 
respectuoase fa#! de scara uman! "i 
„reactive” la nevoile omului. 

Caracterul nodurilor urbane este stabilit 
în func#ie de trei criterii majore: actvit!#i, 
conformare morfo-spa#ial! "i semnifica#ie 
în context comunitar. 

În func#ie de aceste criterii distingem  trei 
categorii interconectate ale sistemelor de 
noduri urbane în Bucure"ti:

1. Sistemul nodurilor urbane cu 
rezonan$# la nivel de ora" – intersec#ii 
între cele mai mari "i importante artere ale 
Bucure"tiului precum Pia#a Roman!, Pia#a 
Victoriei, Pia#a Unirii, Pia#a Sudului, Dristor, 
intersec#ia bd. %incai/bd. Tineretului etc.

Nodurile sunt complexe "i sunt dedicate în 
egal! m!sur! atât activit!#ilor umane, cât 
"i tranzitului auto. Acestea se adreseaz! 
întregii popula#ii bucure"tene "i sunt 
concentrate în jurul nodurilor de transport 
în comun. Ele func#ioneaz! ca articula#ii 
ale axelor majore pe traseul c!rora se 
reg!sesc. 

2. Sistemul nodurilor urbane cu 
rezonan$# la nivel de zon# – ac#ioneaz! 
ca ni"te centre zonale, cu amprent! 
puternic! a activit!#ii comerciale; se 
constituie ca noduri intermodale de 
transport "i func#ioneaz! ca elemente 
de leg!tur! cu ora"ul. Exemple în acest 
sens sunt Timpuri noi, Pia#a Moghioro", 
Foi"orul de Foc etc. Acestea se adreseaz! 
locuitorilor unei zone. 

3. Sistemul nodurilor urbane cu 
rezonan$# la nivel local – ac#ioneaz! 
ca ni"te centre comunitare, locuri de 
adunare, adresabile unui num!r mai mic 
de locuitori, unei comunit!#i restrânse, 
precum Pia#a Gemeni etc. 

Dispunerea nodurilor se realizeaz! în mod 
sistemic astfel încât s! creeze o re#ea care 
s! ofere acoperire întregului ora". 

Nodurile urbane se definesc prin 
caracteristici fizice "i func#ionale specifice 
"i au semnifica#ii aparte, în func#ie de 
zonele pe care le deservesc. 

Pentru a fi definite ca noduri urbane, 
este necesar ca anumite condi#ii de 
conformare morfo-spa#ial! "i func#ional! 
s! fie întrunite:

• S! fie definite vizual ca form! – spa#iul 
public trebuie s! fie amplu "i „lizibil”, s! 
fie amenajat pentru toate tipurile de 
activit!#i umane, necesare, op#ionale 
"i sociale; s! aib! locuri de stat, de 
întâlnire, utilizabile în orice anotimp, 
indiferent de vreme; amenajarea 
spa#iului public astfel încât s! 
func#ioneze ca „lounge” urban;

• Forma s! fie sus#inut! de cadrul 
construit – cl!dirile care bordeaz! 
spa#iul, de regul! cl!diri publice sau 
locuin#e colective, nu trebuie s! se 
închid! fa#! de acesta cu garduri sau 
cu alte elemente de marcare brutal! 
a limitei de proprietate, ci trebuie s! 
participe la definirea lui;

• S! înglobeze func#iuni mixte 
(comer#, servicii, locuire, cultur! etc) 
care favorizeaz! activit!#ile sociale, 
culturale, de recreere "i de petrecere 
a timpului liber, adun!ri comunitare, 
evenimente locale; 

• Cl!dirile care bordeaz! spa#iul trebuie 
s! aib! activit!#i diverse la parter – 
comer#, servicii, restaurante, cafenele 
etc.;

• S! asigure accesul facil la mijloacele de 
transport în comun, acolo unde este 
cazul;

• În cazul nodurilor mai mici, locale, 
func#iunile trebuie s! satisfac! nevoile 
cotidiene imediate, iar spa#iul public 
trebuie tratat astfel încât s! favorizeze 
adun!rile membrilor comunit!#ii 
locale "i s! func#ioneze ca extindere a 
locuin#ei;

• Prin amenajare "i prin dotare, nodurile 
trebuie percepute ca repere identitare. 
Un loc nu devine semnificativ pentru 
cet!#eni decât dac! ace"tia sunt 
implica#i activ în definirea lui. De aceea 
promovarea "i sus#inerea particip!rii 
comunit!#ii locale la amenajarea 
unui nod urban este imperativ!. 
Este necesar! cunoa"terea nevoilor 
oamenilor pentru a crea o leg!tur! 
afectiv! a acestora cu locul.

Ac#iuni posibile pentru întrunirea 
condi#iilor:

• Inserarea func#iunilor complementare 
comer#ului "i serviciilor, care 
favorizeaz! coeziunea social!, 
leg!turile intracomunitare – ex. 
bibliotec!, centre de comunicare 
urban! care s! ac#ioneze ca platforme 
de discu#ie pentru comunitate, locuri 
de joac! (unde este cazul);

• Amenajare urbanistic! de calitate – 
mobilier urban, locuri de stat, pavaje, 
fântâni, iluminat nocturn etc.;

• Accesibilizarea zonelor pentru 
mijloacele de transport alternative – 
piste de biciclete;

• Asigurarea unei zone de parcare 
pentru nodurile urbane zonale;

• Integrarea armonioas! a nucleelor 
de transport în comun în circuitul 
pietonal;

• Încurajarea parteneriatelor între 
prim!rii "i entit!#ile private, în scopul 
activ!rii spa#iilor/cl!dirilor publice din 
nodurile urbane prin organizarea de 
evenimente; 

• Promovarea nodurilor urbane la nivel 
de ora" "i zon! (cele mari), la nivel local 
(cele mici) în spa#iul fizic "i în cel online 
prin sisteme de semnalizare specifice; 

• Realizarea unei aplica#ii pentru 
promovarea re#elei de noduri în 
mediul online, pentru diseminarea 
informa#iilor despre loc – istorie, 
activit!#i posibile, pozi#ie în ora", 
conexiuni cu alte noduri sau zone 
importante etc.

În cele mai multe cazuri, nodurile urbane din Bucure!ti sunt 
de$nite numai din punct de vedere func"ional. Chiar !i a!a, 
func"iunile prezente, majoritar comer" !i servicii, satisfac doar 
nevoile imediate ale locuitorilor, ignorându-le, spre exemplu, 
pe cele culturale sau pe cele sociale. Preocuparea pentru 
componenta morfo-spa"ial# este absent# sau exprimat# în mod 
dezorganizat !i deseori nodurile sunt percepute numai ca puncte 
de tranzit sau ca puncte de întâlnire !i disipate în "esutul urban, 
ne$ind considerate spa"ii publice atractive. 
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Prin urmare, scopul unei strategii viitoare 
este de a identifica nodurile urbane 
din Bucure"ti "i de a le transforma, 
printr-un set de m!suri prestabilite "i 
cu instrumente precise, în spa#ii publice 
atractive care s! sus#in! o calitate ridicat! 
a vie#ii. 

Pornind de la aceast! premis!, propunem 
o baz! comun! de elemente componente 
obligatorii ale tuturor celor trei tipuri de 
noduri, adaptabile la scara fiec!ruia. 

1. Func$iuni – magazine, sta#ii de transport 
în comun accesibile, servicii, restaurante/
cafenele, bibliotec!, punct de informare, 
s!li de întâlnire pentru comunitatea local!, 
loc de joac! (în m!sura în care spa#iul 
permite)

2. Amenajare urban# – mobilier 
urban (locuri de stat, co"uri de gunoi, 
instala#ii de joac! pentru copii, pergole), 
elemente ludice de tip fântân!, pavaje 
cu model special, iluminat interactiv 
pentru men#inerea spa#iului activ pe 
timp de noapte, mici interven#ii asupra 
infrastructurii rutiere "i pietonale (ex. 
l!rgire trotuar, închidere bretea auto, 
eliberarea spa#iului de ma"ini parcate etc.)

Imaginea din dreapta este o reprezentare 
par#ial! a nodurilor urbane din Bucure"ti. 
O analiz! am!nun#it! a spa#iilor, dar "i 
a obiceiurilor, a comportamentelor "i a 
nevoilor locuitorilor va eviden#ia alte locuri 
cu poten#ial de nod urban. 
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U T I L I Z AT O R I I  S PA$ I I L O R 
P U B L I C E  P R I M E A Z#

VA L O R I F I CA R E A 
AVA N TA J E L O R  E XI S T E N T E

A N A L I Z A  " I  E VA L U A R E A 
S PA$ I I L O R  P U B L I C E 
E XI S T E N T E  P E N T R U  A  L E 
T R A N S F O R M A  Î N  S PA$ I I 
P U B L I C E  D E  CA L I TAT E

Proiectarea spa#iilor publice pentru oameni 
"i mai pu#in pentru autovehiculele personale.

Concentrarea pe calitatea spa#iilor publice "i 
pentru dot!rile aferente lor.

Crearea posibilit!#ilor de utilizare a spa#iilor 
publice acolo unde exist! densit!#i mai mari 
ale popula#ie.

Identificarea punctelor forte ale zonei 
centrale "i construirea pe baza activelor 
valoroase, existente ale ora"ului.

Analiza ar trebui s! urm!reasc! modul în 
care spa#iile sunt utilizate pe durata zilei "i pe 
durata nop#ii, calitatea acestora în raport cu 
diferitele categorii de utilizatori "i modul în 
care încurajeaz! interac#iunile formale sau 
informale.

P R I N C I P I I  D E  B A Z#

O planificare de succes începe adesea de la identificarea "i de la analiza 
acelor caracteristici fizice "i sociale care fac un ora" unic. În#elegerea 
acestor factori "i dezvoltarea punctelor forte cheie specifice centrului 
poate contribui semnificativ la cre"terea calit!#ii spa#iilor "i a vie#ii din 
zona central! a ora"ului respectiv.

Prin urmare, întregul proces de planificare ar trebui s! #in! cont de 
calit!#ile existente ale ora"ului, fie c! vorbim de fond construit, fie c! 
vorbim de elemente naturale, precum Dâmbovi#a "i re#eaua de parcuri.

F O N D U L  C O N S T R U I T

Între#inerea "i utilizarea continu! a cl!dirilor existente, în special a 
cl!dirilor cu semnifica#ie istoric! sau cultural!, reprezint! o parte 
important! a asigur!rii atractivit!#ii centrului. Astfel, proiectele propuse 
ar trebui s! plece de la identificarea urm!toarelor aspecte cheie:

• Identificarea propriet!#ilor vacante sau neîntre#inute, care devin un 
pericol pentru str!zile "i pentru spa#iile publice;

• Evitarea transform!rii între#inerii cl!dirilor într-o povar!, care s! 
descurajeze proprietarii de la investi#iile necesare; 

• Luarea în considerare "i sprijinirea ini#iativelor comunitare pentru 
utilizare temporar! a spa#iilor. Utilizarea temporar! a cl!dirilor sau a 
terenurilor vacante în scopuri sociale poate a contribui la cre"terea 
calit!#ii vie#ii în centrul ora"ului, cel pu#in pân! când ele pot fi 
reînscrise în circuitul comercial.

• Asigurarea unor fronturi active la str!zile principale, atât pentru 
cl!dirile comerciale, cât "i pentru cele reziden#iale;

• Proiectarea adecvat! a vitrinelor "i între#inerea lor continu! 
reprezint! o parte esen#ial! a asigur!rii atractivit!#ii centrului. 
Pentru ca acest deziderat s! fie atins, municipalitatea poate ajuta 
companiile prin manuale locale de design, cu propuneri simple, 
care s! nu fie prohibitive din punctul de vedere al costurilor. De 
asemenea, autoritatea local! poate înfiin#a un birou de consultan#! 
pentru proprietarii de magazine "i pentru chiria"i. 

3. 1 I D E N T I TAT E A  C E N T R U L U I

Centrele istorice reprezint# o valoare cultural# !i economic# de 
neegalat. Din acest motiv, este important ca municipalitatea s# 
recunoasc# valoarea mediului natural !i construit !i s# contribuie 
activ la cre!terea acestui poten"ial.9

9. Streets for Pandemic, Response 
& Recovery, Global Designing Cities 
Initiatives, disponibil la adresa: https://
bit.ly/2HACtFU [02.11.2020]
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R E A B I L I TA R E A  C E N T R U L U I  I S T O R I C

Unul dintre cele mai vizibile domenii ale regener!rii urbane este 
reabilitarea centrelor istorice. Acest demers include punerea în valoare a 
patrimoniului de cl!diri Monument-Istoric sau cu valoare arhitectural! 
deosebit!, precum "i consolidarea cl!dirilor cu fa#ade degradate, 
cu risc pentru popula#ie, completate de reabilitarea infrastructurii 
urbane. M!surile administra#iilor locale în aceast! direc#ie au ca urmare 
cre"terea valorii turistice a ora"elor, a atractivit!#ii pentru investitori "i a 
calit!#ii vie#ii pentru locuitori.  

În momentul de fa#!, demersurile privind reabilitarea cl!dirilor sunt 
sus#inute de urm!torul cadru legislativ:

• L 350/2001, privind amenajarea teritoriului "i urbanismului;

• L 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice

• L 153/2011, privind m!suri de cre"tere a calit!#ii arhitectural-
ambientale a cl!dirilor;

• L 227/2015, privind Codul Fiscal;

• HG 1/2016, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
L227/2015, privind Codul Fiscal.

Avem a"adar câteva instrumente fiscale disponibile, derivate din Codul 
Fiscal, care pot completa controlul interven#iilor asupra patrimoniului 
construit f!cut prin intermediul Planurilor Urbanistice Zonale dedicate 
Zonelor Construite Protejate (PUZ ZCP).

În cazul Bucure"tiului, Consiliul General al Municipiului Bucure"ti 
a aprobat, în anul 2018, “Regulamentul de interven#ie cu privire la 
reabilitarea fa#adelor pentru cre"terea calit!#ii arhitectural-ambientale 
a cl!dirilor, în Municipiul Bucure"ti”, prin intermediul HCGMB 384/2018.10

Regulamentul stabile"te caracteristicile urbanistice, cele estetice "i cele 
arhitecturale, precum "i permisivit!#ile sau restric#iile de interven#ie 
pentru reabilitarea fa#adelor, pe zone de ac#iune prioritare. Suplimentar, 
el precizeaz! "i aspectele procedurale ale procesului de reabilitare.

Regulamentul se aplic! pentru întreg teritoriul administrativ al 
Municipiului Bucure"ti, cu urm!toarele excep#ii:

• Cl!dirile expertizate tehnic "i încadrate, în condi#iile legii, în clasa I 
de risc seismic;

• Cl!dirile reabilitate termic sau aflate în curs de reabilitare, la data 
intr!rii în vigoare a Regulamentului;

• Blocurile de locuin#e înscrise în programe locale multianuale pentru 
executarea lucr!rilor de reabilitare termic!, în condi#iile legisla#iei în 
vigoare privind cre"terea performan#ei energetice a blocurilor de 
locuin#e.

Zonele de ac#iune prioritar! stabilite prin Regulament se refer! la 
cinci Zone construite protejate, a"a cum sunt ele delimitate "i definite 
prin „Planul Urbanistic Zonal Zone Construite Protejate (PUZ ZCP) în 
Municipiul Bucure"ti”, aprobat prin HCGMB 279/2000, pentru etapa 
întâi, perioada 2018-2020. Ele sunt urm!toarele: 

Zona Construit! Protejat! „Bulevardul Br!tianu” (ZCP 04);

10. HCGMB 384/2018 este disponibil! 
la adresa: https://bit.ly/3blTA7C 
[26.05.2020]

Zona Construit! Protejat! „Bulevardul Regina Elisabeta "i Bulevardul 
Mihail Kog!lniceanu” (ZCP 06);

Zona Construit! Protejat! „Bulevardul Lasc!r Catargiu” (ZCP 12);

Zona Construit! Protejat! „Calea Victoriei” (ZCP 16);

Zona Construit! Protejat! „Bulevardul Carol” (ZCP 05).

Astfel, conform Regulamentului, proprietarul are obliga#ia de a reabilita 
bunul imobil propriu, el trebuind s! realizeze aceste lucr!ri din proprie 
ini#iativ!, atunci când nivelul de degradare a cl!dirii o impune. În 
cazul în care de#in!torii construc#iilor nu au întreprins înc! m!surile 
prev!zute în Regulament, cu toate c! au fost notifica#i, ei trebui s! î"i 
îndeplineasc! urm!toarele obliga#ii:

• S! respecte prevederile Regulamentului;

• S! î"i dea acordul sau s! hot!rasc!, dup! caz, asupra m!surilor 
notificate, în condi#iile legii;

• S! asigure sursa de finan#are necesar! pentru realizarea m!surilor 
cuprinse în notificare;

• S! încheie contracte pentru proiectarea "i pentru executarea 
lucr!rilor de interven#ie, în condi#iile legii;

• S! organizeze recep#ia la terminarea lucr!rilor, precum "i recep#ia 
final!, la sfâr"itul perioadei de garan#ie de cinci ani.

Ca finan#are, lucr!rile de reabilitare se realizeaz! pe cheltuiala proprie 
a proprietarilor. Regulamentul prevede îns! "i trei excep#ii, prin care 
Autorit!#ile Administra#iei Publice pot asigura, prin bugetul local "i în 
limita fondurilor aprobate anual cu aceast! destina#ie, urm!toarele 
interven#ii:

1. Preluarea integral! a cheltuielilor aferente lucr!rilor de interven#ie, 
corespunz!toare cotei proprietarului sau a proprietarilor de locuin#e 
afla#i în imposibilitatea de a asigura sumele care le revin, la cererea 
lor, ca m!sur! de protec#ie social!, dac! proprietarul sau proprietarii 
fac dovada c! realizeaz! venituri medii nete lunare pe membru de 
familie aflate sub câ"tigul salarial mediu net lunar pe economie;

2. Preluarea integral! a cheltuielilor aferente lucr!rilor de interven#ie, 
dac! lucr!rile de interven#ie necesare nu au fost executate sau au 
fost deja începute, dar nu au fost finalizate, în termenele notificate 
precum "i în situa#ia în care de#in!torii notifica#i refuz! executarea 
lucr!rilor de interven#ie în condi#iile "i la termenele notificate;

3. Co-finan#area cheltuielilor aferente lucr!rilor de interven#ie la 
cl!dirile Monument Istoric, la cl!dirile amplasate în ansambluri 
"i pe situri clasate ca Monument Istoric, în zonele de protec#ie 
a Monumentelor Istorice, la cl!dirile protejate datorit! valorii lor 
culturale prin Planul Urbanistic General (PUG), la cl!dirile din Zonele 
Construite Protejate sau din Centrul Istoric. În acest caz, finan#area 
se asigur! astfel:

• 50% din fondurile aprobate anual cu aceast! destina#ie în  bugetele 
locale sau în bugetele centrale, sub forma unor subven#ii;

• 50% din fondul de repara#ii al asocia#iei de proprietari "i/sau din alte 
surse legal constituite.
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Alte facilit!#i acordate sunt urm!toarele:

• Nu este necesar! achitarea cotei de 0,7% "i 0,1% c!tre Inspectoratul 
de Stat în Construc#ii (ISC);

• Nu este necesar! achitarea cotei de 0,5% c!tre Casa Social! a 
Constructorului;

• Certificatul de Urbanism (CU) "i Autoriza#ia de Construire (AC) se 
acord! în regim de urgen#!;

• Avizul tehnic al Arhitectului %ef se emite gratuit.

De"i cadrul legislativ pentru reabilitarea centrului istoric al Municipiului 
Bucure"ti exist! înc! din anul 2018, rezultatele întârzie înc! s! apar!. 

Ca model de succes  pentru reabilitarea imaginii centrului, schema11 
urm!toare ilustreaz! o suit! de zece instrumente utilizate pentru 
reabilitarea centrului istoric din Municipiul Oradea.

11. Bune Practici în Dezvoltarea Urban! 
în România, Banca Mondial!, p. 97f.

1

2

3

I N V E N TA R I E R E A  FA$A D E L O R 
" I  U N  P R O I E C T  P I L O T

L E G E A  M O N U M E N T E L O R 
I S T O R I C E

L E G E A  FA$A D E L O R

Între 2009-2010, Prim!ria Oradea a realizat 
un Studiu de Fa#ade pentru inventarierea 
tuturor fa#adelor din centrul istoric, cu fi"e 
individuale  "i cu propuneri de interven#ie. În 
anul urm!tor s-a realizat un proiect pilot, prin 
care s-a reabilitat o cl!dire important! din 
Pia#a Unirii.

Proprietarii cl!dirilor care sunt Monumente 
Istorice au fost în"tiin#a#i c! trebuie s! î"i 
reabiliteze imobilul conform L 422/2001, dup! 
un proiect tehnic întocmit de un arhitect 
acreditat.

Ini#ial, L 153/2011 a fost aplicabil! doar cl!dirilor 
care nu sunt Monument Istoric. În urma 
modific!rii legii în anul 2013, aceast! m!sur! 
s-a extins "i asupra cl!dirilor Monument 
Istoric. Aceasta include obliga#ii, dar "i 
facilit!#i fiscale "i acordarea de împrumuturi.

4

5

G R A N T U R I  D E  2 0 %  P E N T R U 
C L#D I R I  I S T O R I C E

A S I G U R A R E A 
D O C U M E N TA$ I E I  T E H N I C E

Prim!ria suporta 20% din valoarea 
interven#iei (doar pentru cl!dirile Monument 
Istoric), precum "i elaborarea proiectului 
tehnic "i dirigen#ia de "antier, în vederea 
asigur!rii calit!#ii lucr!rilor "i a ob#inerii rapide 
a autoriza#iei de construire (pentru toate 
cl!dirile din program)

Pentru toate cl!dirile situate în centrul 
istoric, Prim!ria ofer! sprijin la realizarea 
documenta#iei tehnice, a dirigen#iei de 
"antier "i la ob#inerea avizelor pentru 
autoriza#ia de construire, asigurând 
contravaloarea acestora. Aceste m!suri 
faciliteaz! ob#inerea rapid! a autoriza#iei de 
construire.

6

7

S U P R A I M P O Z I TA R E  D E  PÂ N# 
L A  5 0 0 %  " I  S C U T I R I  D E  TAXE

A B O R D A R E  P E R S O N A L I Z AT# 
A  S U P R A I M P O Z I T#R I I

În urma modific!rii L 153/2011 "i a Codului 
Fiscal, supraimpozitarea pân! la 500% este 
posibil! pentru toate cl!dirile cu fa#ade 
deteriorate, iar pentru cei care întreprind 
lucr!ri din proprie ini#iativ! "i propriile 
cheltuieli, Prim!ria poate oferi scutiri de la 
impozitul pe cl!dire timp de 5 ani.

În cazul în care unii proprietari nu ajung la 
o în#elegere cu al#i coproprietari ai cl!dirii, 
ace"tia pot opta pentru plata unei taxe 
de reabilitare "i predarea sarcinii c!tre 
Municipiul Oradea. Conform Codului Fiscal 
"i al HCL 503/2017, administra#ia local! poate 
opta pentru o cot! diferen#iat! de majorare 
pentru cei care achit! aceast! tax!.
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8

9

10

Î M P R U M U T U R I  F#R# 
D O B Â N D#  P E  5  A N I

F U N D A$ I E  P E N T R U 
P R O T E J A R E A 
M O N U M E N T E L O R  I S T O R I C E

E C H I P#  D E D I CAT#

Pentru proprietarii care nu dispun de 
finan#area necesar!, Prim!ria ofer! 
împrumuturi pe 5 ani, f!r! dobând! (80% din 
valoarea lucr!rilor pentru cl!diri Monument 
Istoric "i 50% pentru alte cl!diri).

Un actor important în procesul de reabilitare 
este Funda#ia de Protejare a Monumentelor 
Istorice Bihor, care este responsabil! pentru 
proiectele tehnice, pentru ob#inerea avizelor "i 
pentru realizarea consultan#ei cu proprietarii. 
Echipa este format! din 5 persoane, cu 
specializare în achizi#ii publice, în comunicare, 
în probleme tehnic, în secretariat "i în 
coordonare.

Succesul proiectului se datoreaz! 
consult!rilor realizate de membrii Funda#iei, 
de City Manager "i de echipa sa. Este 
nevoie de oameni care s! #in! leg!tura cu 
proprietarii "i care s! faciliteze cooperarea 
între actorii urbani esen#iali în acest proces.

Pentru punerea în valoare a centrelor istorice a fost realizat înc# 
din anul 2014 un Studiu privind Regenerarea Urban# Integrat# a 
Zonelor Construite Protejate în vederea constituirii unui Program 
Na"ional, având ca studiu pilot PUZCP 02, de-a lungul C"ii 
Grivi#ei, de la Calea Victoriei, la intersec#ia cu Berzei - Buze!ti.

12. Studiu privind Regenerarea 
Urban! Integrat! a Zonelor Construite 
Protejate în Vederea Constituirii unui 
Program Na#ional. Etapa 2.2. Analiza 
fezabilit!#ii propunerii metodologice 
prin aplicarea pe proiectul pilot din 
zona Berzei - Buze"ti - Calea Victoriei. 
Elaboratorii Studiului: S.C. Planwerk 
S.R.L, S.C. IHS România S.R.L, S.C. 
Western Outdoor S.R.L.

Ora"ele se dezvolt! sub impactul cre"terii demografice, economice 
"i al competi#iei. În acela"i timp, ele acumuleaz! disfunc#ii generate 
de cre"terea necontrolat! în m!rime, de excluziunea economic! "i 
social! a unor grupe de popula#ie, de poluarea aerului datorat! cre"terii 
traficului "i din cauza incapacit!#ii infrastructurii de a reac#iona eficient 
la aceast! cre"tere "i de degradarea fizic! a fondului construit "i a 
infrastructurii urbane aferente.

Dac! procesul regener!rii urbane vizeaz! locuri, oameni "i tehnologie, 
apare întrebarea legitim!: Ce ar trebui f!cut pentru a pune în echilibru 
ace"ti trei factori fundamentali, pentru a rezolva criza urban!?

În anii ‘1960 regenerarea urban! se realiza prin reciclarea func#ional! 
a terenurilor, proces în care planificarea urban! "i controlul modului 
de a construi ocupau un loc dominant. Ulterior, f!r! a scoate din 
instrumentarul administra#iei publice instrumentele de control privind 
modul de planificare "i construc#ie, s-a constatat c! simpla reparare a 
infrastructurii urbane nu a mai putut r!spunde schimb!rilor petrecute 
în modul în care oamenii percep "i aleg bunuri "i servicii urbane. 
Regenerarea economic!, refacerea imaginii ora"elor "i diversificarea 
formelor de interac#iune urban! au luat locul unei regener!ri cantitative, 
în care omenii produceau bunuri "i servicii.

Regenerarea urban! se petrece azi în contextul competi#iei proiectelor 
pentru atragerea de finan#!ri publice "i private "i care prin analize cost-
beneficiu demonstreaz! viabilitate financiar!, economic!, social! "i de 
mediu. Integrarea planific!rii spa#iale cu instrumente economice "i de 
marketing al func#iunilor urbane au deschis drumul c!tre ora"ele cu 
cre"tere durabil!, cre"tere smart, cre"tere inclusiv!, în care instrumente 
financiare sunt combinate cu metode de implicare a comunit!#ilor în 
procesul de dezvoltare "i de regenerare urban!. Obiectivele prioritare 
ale regener!rii urbane sunt sociale, economice, de mediu "i de cultur!, 
în care nevoile comunit!#ii sunt reflectate în contextul ac#iunilor 
diferen#iate prin m!rimea opera#iunii "i a finan#!rii acesteia.12

Astfel, în cazul zonei pilot, principalele tipuri de proiecte propuse 
acoper! toate palierele descrise pu#in mai sus. Acestea sunt:

• Reabilitarea unui spa#iu public, prin reducerea traficului motorizat, 
prin pietonalizarea "i prin amenajarea suprafe#elor subutilizate în 
prezent;

• Renovarea, reabilitarea, func#ionalizarea "i/sau extinderea unor 
imobile cu valoare de patrimoniu adiacente spa#iului public 
reabilitat;

• Inser#ia, pe suprafe#e vacante "i riverane spa#iului public reabilitat, 
a unor dot!ri publice sau private cu caracter social, cultural, sau 
de s!n!tate/agrement în cadrul unui ansamblu reziden#ial care 
include, într-o propor#ie echilibrat!, locuin#e sociale;

• Echiparea "i ini#ierea unor activit!#i de protejare, de sprijin, de 
informare, de cooptare a comunit!#ii locale, cu accent pe categoriile 
sociale defavorizate (s!r!cie, locuire precar!, mediul lucr!torilor 
sexuali, victimele consumului de droguri etc.);

• Inser#ia de infrastructur! cultural! "i conectarea acesteia la mediul 
artistic prezent în zon!;
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13. Sursa imaginii: Studiu privind 
Regenerarea Urban! Integrat! a 
Zonelor Construite Protejate în 
Vederea Constituirii unui Program 
Na#ional. Etapa 2.2. Analiza fezabilit!#ii 
propunerii metodologice prin aplicarea 
pe proiectul pilot din zona Berzei - 
Buze"ti - Calea Victoriei, p. 46-47.
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R E G E N E R A R E A  CA R T I E R U L U I  T I M P U R I  N O I 1 4

“Interven#iile asupra mediului construit al ora"ului din ansamblurile 
de blocuri socialiste nu se mai pot face superficial, f!r! o viziune de 
ansamblu "i o #int! defint! precis, în care valorile sociale "i ecologice s! 
înso#easc! integrat asigurarea eficien#ei economice.

Pentru realizarea acestui lucru este necesar! o regândire de ansamblu, 
integrat!, care s! fie abordat! "i conceptualizat! la diferite sc!ri 
ierarhice ale mediului construit. Viziunea de viitor pleac! de la scara 
cartierului "i merge cumulativ pân! la scara locuin#ei, stabilind rela#ia 
diferitelor elemente constitutive urbane cu diverse elemente ecologice 
conceptualizate, ca p!r#i ale unui sistem complet integrat.

Regenerarea urban! a acestor zone trebuie s! urm!reasc! impactul 
produs asupra tuturor acestor niveluri ierarhice, cu un scop final afirmat 
în permanen#!: îmbun!t!#irea calit!#ii vie#ii.”15

Zona studiat! are o suprafa#! de aproximativ 171 de hectare "i este 
cuprins! între Bulevardul Octavian Goga la Nord, Calea Vitan la Est, 
%oseaua Mihai Bravu la Sud "i Splaiul Unirii la Vest (Râul Dâmbovi#a).

Astfel, propunerea de regenerare urm!re"te un proces etapizat, 
conform fazelor de mai jos:

Etapa 1. Organizarea sistemului verde integrat;

Etapa 2. Reorganizarea structural! a cartierului;

Etapa 3. Configurarea unor noi insule urbane;

Etapa 4. Structurarea "i organizarea spa#iului determinat de noile 
insule urbane.

Sistemul verde existent este unul discontinuu "i nu satisface în 
totalitate nevoile locuitorilor cartierului. Poten#ialul viitor de amplificare 
a sistemului verde const! în vegeta#ia matur! dezvoltat! în ultimii 
câ#iva zeci de ani "i elementele majore ale cadrului natural din zon!: 
Parcul Tineretului, Parcul V!c!re"ti, Râul Dâmbovi#a "i Bulevardul 
Unirii. Propunerea de organizare a sistemului verde se bazeaz! pe 
configurarea diverselor coridoare ecologice ce str!bat tot mediul 
construit al cartierului "i leag!,  pe parcursul lor, diverse zone verzi 
publice propuse sub diverse tipologii. Aceste coridoare ecologice 
folosesc spa#iul generos existent între cl!diri "i fondul de vegeta#ie 
matur! existent! în zon!. De asemenea, în func#ie de dimensiunea 
fiec!rei tipologii de spa#iu verde în parte, se poate stabili "i gradul lor de 

15. Octav Silviu Ol!nescu, Vlad 
Sebastian Rusu, Anamaria Ol!nescu, 
Miruna Moldovan, Marcel Ionescu-
Heroiu (Banca Mondial!), Ghid de 
regenerare urban!, 2020 [27.02.2021]

16. Sursa imaginilor 1-6, Octav Silviu 
Ol!nescu, Vlad Sebastian Rusu, 
Andrada Pinte, Petric! Maier-Dr!gan, 
Miruna Moldovan, 
%tefania Boca, Marcel Ionescu-
Heroiu (Banca Mondial!), Regenerare 
urban!. Zona cartierului Timpuri Noi, 
Bucure"ti. Concept de solu#ii integrate 
în vederea îmbun!t!#irii confortului 
urban, 2021 [27.02.2021]

14. Octav Silviu Ol!nescu, Vlad 
Sebastian Rusu, Andrada Pinte, Petric! 
Maier-Dr!gan, Miruna Moldovan, 
%tefania Boca, Marcel Ionescu-
Heroiu (Banca Mondial!), Regenerare 
urban!. Zona cartierului Timpuri Noi, 
Bucure"ti. Concept de solu#ii integrate 
în vederea îmbun!t!#irii confortului 
urban, 2021 [27.02.2021]

Dincolo de centrul istoric, centrul Bucure!tiului este marcat 
de prezen"a câtorva cartiere socialiste care nu mai r#spund în 
totalitate nevoilor actuale ale locuitorilor.
În acest context, propunerea de regenerare a cartierului  Timpuri 
Noi, realizat# de Studio 82 !i Vlad Rusu, sub coordonarea B#ncii 
Mondiale, urm#re!te s# ofere o nou# direc"ie în reabilitarea 
zonelor de locuit din ansamblurile socialiste a%ate în inelul 
central al ora!ului.
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accesibilitate. Sistemul verde integrat propus, pe lâng! rolul ecologic 
pe care îl are în zon!, poate primi utiliz!ri func#ionale suplimentare, 
asigurând astfel nevoile de petrecere a timpului liber pentru reziden#ii 
cartierului.

La o scurt! analiz! formal! a mediului construit "i a lizibilit!#ii urbane, 
zona studiat! se prezint! într-o structur! mai coerent! fa#! de alte 
ansambluri constituite în perioada socialismului de stat. Aici se poate 
distinge "i o ierarhizare mai clar! a spa#iului public. Cu toate acestea, 
spa#iul public este utilizat în propor#ii foarte mari pentru satisfacerea 
necesarului de parc!ri sub diverse forme, "i este prea pu#in organizat 
astfel încât s! permit! o mi"care pietonal! sau velo cu prioritate.

Cheia reorganiz!rii spa#iului urban al cartierului socialist const! în 
configurarea unor noi insule urbane, elemente ale structurii urbane 
ce pot crea distinc#ia precis! între domeniul public "i cel privat. În 
cadrul vechilor organiz!ri socialiste se pot configura astfel de insule 
urbane folosind diverse particularit!#i "i caracteristici ale fondului 
construit existent. Acest lucru presupune redefinirea circula#iilor 
din interiorul cartierului. Pe lâng! ierarhizarea diferitelor tipuri de 
deplasare, se impune "i o structurare a imaginii urbane a fiec!rei str!zi 
în parte: conturarea unor posibile fronturi, deschideri, perspective etc. 
Restructurarea va avea ca prioritate utilizatorii spa#iului, plecând de 
la ideea ob#inerii unui cadru urban mai apropiat de pieton, mai sigur, 
cu spa#ii verzi racordate la coridoarele ecologice din cadrul sistemului 
verde mai amplu al ora"ului. 

Reorganizarea structural! impune, de asemenea, o nou! abordare a 
cartierului cu un centru principal "i noi centre secundare. Astfel, sunt 
gândite noi dot!ri urbane necesare cartierului, bazate pe nevoile reale 
ale locuitorilor.

O rezerv! de viitoare dot!ri sociale ale cartierului o reprezint! centralele 
termice de cartier. Dup! ce î"i vor pierde func#iunea de baz!, aceste 
structuri construite, golite de echipamentele perimate, se pot converti 
în spa#ii comunitare cu diverse utiliz!ri, ele fiind distribuite destul de 
egal în mediul construit al cartierului.

Fiecare structur! de tip unitate de vecin!tate se poate rafina "i ierarhiza 
în mai multe comunit!#i locale compuse din dou! sau mai multe insule 
urbane, dispuse strategic în jurul unor spa#ii publice reprezentative, 
identitare pentru comunitatea local! respectiv!.

Rezultatul propunerii de regenerare urban! integrat! va fi o nou! 
structur! a cartierului, însufle#it! de un sistem verde integrat, care 
porne"te de la scara ora"ului "i ajunge la scara imobilului de locuit. 
Acest sistem este dublat de o re#ea de spa#ii publice ierarhizate, unde 
locuitorii zonei beneficiaz! de un larg spectru de op#iuni pentru 
petrecerea timpului liber.

�� ��
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E L E M E N T E  D E  CA D R U  N AT U R A L

Râul Dâmbovi#a aproape a disp!rut din agenda public! a capitalei. 
De"i define"te axul nord-vest/sud-est al ora"ului, râul nu este perceput 
ca un atractor pentru locuitorii s!i, dintr-o serie de motive:17

• Eliminarea zonelor verzi "i a planta#iilor de aliniament de-a lungul 
traseului;

• Flancarea pe ambele maluri de circula#ie rutier! cu dou!-trei benzi 
de trafic pe sens. În aceste condi#ii, orice încercare de introducere 
a unui pietonal spre Dâmbovi#a este sortit! e"ecului (un exemplu 
este zona pietonal! din fa#a Bibliotecii Na#ionale, amenajat! par#ial, 
dar neutilizat!);

• Demolarea mai multor poduri istorice care permiteau traversarea 
punctual! a Dâmbovi#ei a cauzat excluderea râului din circuitul 
firesc al vie#ii ora"ului;

• Absen#a spa#iului public "i a integr!rii râului în via#a cotidian!, a"a 
cum se întâmpl! în alte capitale europene; 

• Regimul juridic complicat "i conflictul de jurisdic#ie (Apa Nova de#ine 
canalul colector de sub cuv!, cu rol de canalizare; Apele Române 
gestioneaz! cuva, taluzurile laterale "i amenaj!rile hidrotehnice; 
PMB se ocup! de malurile din zona construit! protejat! "i de 
poduri, iar prim!riile de sector se ocup! de malurile din afara zonei 
protejate).

Lipsa colabor!rii institu#ionale blocheaz! orice strategie de revitalizare. 
De-a lungul anilor, au existat mai multe ini#iative de promovare a 
râului cu scopul de a cre"te interesul autorit!#ilor pentru demararea 
unui proiect prioritar pentru Dâmbovi#a. Mai multe grupuri mixte de 
ac#iune, formate din speciali"ti "i nespeciali"ti, au organizat activit!#i 
de reintegrare a râului în via#a ora"ului. Îns! f!r! sus#inerea efectiv! 
a autorit!#ilor locale, aceste ini#iative punctuale de revitalizare a 
Dâmbovi#ei au avut un impact relativ redus.

De asemenea, lipsa de ini#iativ! local! se resimte "i în cazul marilor 
parcuri din zona central! sau a Deltei V!c!re"ti, situat! în proximitatea 
inelului central, care în ultimele decenii nu au suferit decât minimale 
lucr!ri de între#inere. Astfel, infrastructura verde-albastr! a Bucure"iului 
nu a suferit decât lucr!ri minimale de între#inere, f!r! a beneficia îns! de 
interven#ii care s! o pun! cu adev!rat în valoare "i care s! o trateze ca pe 
o re#ea integrat! la o scar! mai mare, în special rela#ia ei cu Dâmbovi#a.

17. Raportul pentru Bucure"ti 2016, 
OAR, p. 12, disponibil la adresa: https://
bit.ly/3l1g5nu [05.11.2020]

Municipiul Bucure!ti dispune de o suit# format# din elemente de 
cadru natural (lacuri, parcuri, râuri) cu o valoare semni$cativ# 
pentru o capital# european#. Cu toate acestea, în deceniile care au 
urmat sistematiz#rii, nu au existat investi"ii majore în reabilitarea 
acestora. 
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3. 2 S PA$ I I  P U B L I C E  D E  CA L I TAT E

Majoritatea oamenilor prefer# s# î!i petreac# timpul în locuri în 
care se simt în siguran"#. Dac# oamenii nu se simt în siguran"# 
în spa"iile din centrul ora!ului, ei nu le vor folosi, indiferent de 
statisticile privind criminalitatea.

Ast!zi, crearea noilor spa#ii publice de calitate este în#eleas! ca o 
combina#ie de design orientat c!tre utilizator, prin participarea activ! a 
comunit!#ii în procesul de proiectare "i de implementare. Ea reprezint! 
o ini#iativ! condus! de comunitate, sus#inut! de exper#i "i de autorit!#i, 
cu inten#ia comun! de a face un spa#iu public mai bun. Acest proces 
mai este numit "i placemaking.18

PPS19 a identificat 11 elemente cheie în transformarea spa#iilor publice în 
locuri vibrante ale comunit!#ii, fie c! sunt parcuri, pie#e, str!zi, trotuare 
sau nenum!rate alte spa#ii exterioare "i interioare cu spa#ii cu func#iuni 
care presupun utilizare public!.

Comunitatea este expertul

Cel mai important punct de plecare în dezvoltarea unui concept 
pentru orice spa#iu public const! în identificarea talentelor "i a 
calit!#ilor comunit!#ii. În orice comunitate exist! oameni care pot 
oferi o perspectiv! istoric!, informa#ii valoroase despre modul cum 
func#ioneaz! zona, precum "i o în#elegere a problemelor critice "i a 
lucrurilor importante pentru oameni. Atingerea acestor obiective la 
începutul procesului de proiectare contribuie la crearea unui sentiment 
de apropriere comunitar! în cadrul proiectului, care poate fi de mare 
folos atât pentru finan#atorul proiectului, cât "i pentru comunitate.

Creeaz# un loc, nu un design

Pentru a transforma un spa#iu într-un loc atractiv, este necesar! 
gândirea unor elemente fizice atractive "i confortabile "i, uneori, 
schimbarea modului în care are loc circula#ia pietonal!, prin dezvoltarea 
unei rela#ii eficiente între comer#ul cu am!nuntul din jurul spa#iului "i 
activit!#ile care se desf!"oar! în spa#iul public propriu-zis. 

Caut# parteneri

Partenerii sunt esen#iali pentru succesul "i pentru imaginea viitoare 
a unui proiect de îmbun!t!#ire a spa#iului public. Fie c! este vorba de 
parteneri în etapa de implementare a proiectului sau în etape viitoare 
de implementare, ace"tia sunt de nepre#uit în furnizarea sprijinului 
pentru realizarea unui proiect. Ace"tia pot fi institu#ii locale, muzee, 
"coli etc.

Observ# înainte s# proiectezi

Cu to#ii putem înv!#a foarte mult din succesele "i din e"ecurile altora. 
Privind modul în care oamenii folosesc sau nu spa#iile publice "i aflând 
ce le place "i ce nu le place, putem în#elege mai bine ce determin! 
un spa#iu s! func#ioneze sau nu. Prin astfel de observa#ii, va fi clar 
ce tipuri de activit!#i lipsesc "i ce activit!#i noi ar putea fi introduse. 

18. Streets for Pandemic, Response 
& Recovery, Global Designing Cities 
Initiatives, p. 13 , disponibil la adresa: 
https://bit.ly/2HACtFU [02.11.2020]

19. Project for Public Spaces, disponibil 
la adresa: https://bit.ly/34U1yEF 
[02.11.2020]

Ulterior realiz!rii unui anumit spa#iu public, continuarea monitoriz!rii 
va contribui la o mai bun! administrare a lui în timp.

Ai o viziune

Viziunea pentru un spa#iu reiese adesea din necesit!#ile imediate ale 
unei comunit!#i. Cu toate acestea, este esen#ial ca viziunea s! cuprind! 
rolul "i importan#a spa#iului la nivelul ora"ului. În acest fel, se poate 
crea un loc în care oamenii î"i doresc s! î"i petreac! timpul. Un astfel 
de spa#iu trebuie s! insufle un sentiment de mândrie oamenilor care 
tr!iesc "i care lucreaz! în zona înconjur!toare.

Începe mai întâi cu ac$iunile mai u"oare, mai rapide "i mai ieftine

Complexitatea spa#iilor publice este de a"a natur! încât arareori 
implementarea reprezint! un succes înc! de la început. Cele mai bune 
spa#ii sufer! îmbun!t!#iri pe termen scurt, care pot fi testate "i rafinate 
de-a lungul mai multor ani. Elemente precum zonele de stat, cafenelele 
în aer liber, arta public!, gr!dinile comunitare "i picturile murale sunt 
exemple de îmbun!t!#iri de efect, care pot fi realizate în scurt timp.

Trianguleaz#

Triangularea reprezint! procesul prin care un stimul extern reprezint! 
un catalizator pentru leg!tura între  oameni "i îi determin! s! 
interac#ioneze chiar dac! nu se cunosc între ei”.20 Într-un spa#iu public, 
alegerea "i dispunerea elementelor pot pune sau nu în mi"care 
procesul de triangulare. De exemplu, dac! o banc!, un co" de gunoi 
"i un telefon sunt a"ezate f!r! vreo aparent! leg!tur! între ele, fiecare 
poate primi o utilizare foarte limitat!.  Atunci când sunt îns! grupate 
cu alte facilit!#i, ele vor aduce în mod natural oamenii împreun!. La 
un scar! mai larg!, dac! o sal! de lectur! pentru copii dintr-o nou! 
bibliotec! este amplasat! lâng! un loc de joac! pentru copii dintr-un 
parc, care la rândul lui con#ine un chio"c de alimente, automat va avea 
loc mai mult! activitate în spa#iul respectiv decât dac! aceste dot!ri ar 
fi amplasate separat.

„Nu se poate face”

Crearea unor spa#ii publice de calitate va întâmpina întotdeauna 
obstacole, deoarece sectorul public sau cel privat are doar rareori 
inten#ia de a „crea locuri”. Profesioni"ti precum inginerii de trafic, 
operatorii de tranzit, planificatorii urbani "i arhitec#ii au adesea viziuni 
diferite "i, din acest motiv, cre"terea calit!#ii spa#iilor publice la scar! 
mai mic! "i la nivel comunitar poate demonstra importan#a „locurilor” 
"i poate contribui la dep!"irea unor astfel de obstacole.

Forma sus$ine func$iunea

Contribu#ia comunit!#ii "i a poten#ialilor parteneri la procesul de 
proiectare, în#elegerea nevoilor comunit!#ii "i a modului în care 
func#ioneaz! alte spa#ii, experimentarea "i dep!"irea eventualelor 
obstacole ofer!, în final, conceptul spa#iului. De"i designul este 
important, toate elementele men#ionate pu#in mai devreme duc la 
„forma” final! a spa#iului public.

Banii nu ar trebui s# reprezinte o problem#

Odat! ce infrastructura de baz! pentru un spa#iu public exist!, 
elementele suplimentare, care vor face ca acestea s! func#ioneze (de 
exemplu, puncte de alimentare, cafenele, zone de umbr!, zone de stat 
etc.) nu vor fi costisitoare. În plus, dac! comunitatea "i al#i parteneri 

20. Project for Public Spaces, disponibil 
la adresa: https://bit.ly/34U1yEF 
[02.11.2020]
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sunt implica#i în proiectare "i în alte activit!#i conexe, acest lucru poate 
reduce "i mai mult costurile. 

Un spa$iu public nu e niciodata finalizat

Spa#iile publice de calitate, care r!spund nevoilor, opiniilor "i schimb!rilor 
în curs ale comunit!#ii necesit! aten#ie constant!. A fi deschis la nevoia 
de schimbare "i a fi flexibil în gestiunea unui spa#iu este abordarea care 
construie"te spa#ii publice excelente "i ora"e vii.

S T R AT E G I I 
D E  T E M#

Strategiile de tem! reprezint! recomand!ri de interven#ii punctuale 
pe anumite paliere importante pentru ora"ul Bucure"ti. Acestea 
vin fie s! consolideze propuneri incipiente existente deja în spa#iul 
public bucure"tean "i în documente strategice, fie s! prezinte noi 
oportunit!#i "i solu#ii pentru o suit! de probleme critice identificate 
de c!tre autorii acestui ghid.
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Majoritatea ora"elor mari au fost 
întemeiate pe malul unei ape curg!toare, 
oamenii s-au stabilit la Paris datorit! 
Senei, la Londra datorit! Tamisei "i 
Roma a fost cl!dit! în lungul Tibrului, iar 
nucleul  Bucure"tiului a luat na"tere pe 
râul Dâmbovi#a, care în prezent str!bate 
capitala pe o lungime de 22 km.

Înc! din cele mai vechi timpuri, oglinda 
de ap! devenea coloana vertebral! a 
oric!rei a"ez!ri, furnizând ap! potabil!, 
loc de sc!ldat cu rol purificator, mijloc de 
transport "i, nu în ultimul rând, generator 
de energie, prin intermediul morilor 
amplasate pe apa curg!toare.

Istoria Bucure"tiului este indisolubil 
legat! de râul Dâmbovi#a. În anii ‘1980, 
din mândria regimului de la putere "i 
obsesia pentru trafic, râul a suferit cele 
mai însemnate interven#ii, respectiv 
construirea barajului Ciurel "i regularizarea 
cursului apei în 1985. 

Efectele benefice constau în reducerea 
riscului de inunda#ii datorit! st!vilarului, 
iar Lacul Morii nou format devine 
oglinda de ap! a locuitorilor capitalei. 
Din p!cate îns!, aspectele pozitive sunt 
contrabalansate de imaginea Dâmbovi#ei 
ca barier!, spre care ora"ul î"i întoarce, de 
cele mai multe ori, spatele, aproape uitând 
c! exist!.

Regularizarea a creat un curs de ap! 
drept, ra#ional "i eficient, dar în acela"i 
timp impersonal, dou! taluzuri de beton "i 
câte un trotuar pietonal îngust, f!r! zone 

umbrite sau locuri de petrecere a timpului 
liber. 

În acela"i timp, a accentuat divizarea 
ora"ului în dou! p!r#i distincte, una 
nordic! "i una sudic!, demarca#ia 
devenind "i mai vizibil!, odat! cu trasarea 
Bulevardului Victoria Socialismului 
(Bulevardul Unirii).

Paradoxal, în contextul actual ar înc!lzirii 
globale "i al urbaniz!rii accelerate, rolul 
apei în ora" a fost neglijat, "i chiar de 
multe ori anulat, pe când în Europa tema 
calit!#ii mediului "i a reducerii emisiilor 
de carbon este un subiect recurent, care 
implic! "i readucerea prezen#ei apei în 
via#a public!.

Canalul este relevant "i pentru memoria 
colectiv! a comunit!#ii locale, având 
poten#ialul de a crea o identitate clar! a 
ora"ului, un brand.

O P O R T U N I T#$ I

A"a cum apare "i în exemplele de bun! 
practic!, tendin#a marilor ora"e la nivel 
global este de a valorifica resursele 
naturale, în special suprafe#ele de ap!, 
care pot deveni coloana vertebral! a 
întregii a"ez!ri, element purificator "i liant 
al comunit!#ii, rol pe care l-a îndeplinit 
înc! de la întemeierea Bucure"tiului.

Pentru noi, Dâmbovi#a este o oportunitate 
important!, care a"teapt! s! fie pus! în 
valoare, sub form! de catalizator al calit!#ii 

DÂ M B OVI%A

strategii de tem!

vie#ii. În momentul de fa#!, interven#ii 
minime pot avea efecte majore aproape 
imediat.

Dat! fiind lungimea râului, se pot specula 
diferite interven#ii care s! r!spund! 
identit!#ii zonelor pe care le traverseaz!, 
promovând astfel diversitatea spa#iilor 
publice n!scute pe ap!.

Tot în contextul actual, în care marile ora"e 
încearc! s! acorde prioritate traseelor 
pietonale "i mijloacelor de transport 
alternative, în detrimentul automobilului, 
malul Dâmbovi#ei poate deveni atât un 
traseu principal de circula#ie pietonal!, 
cât "i o zon! atractiv! pentru petrecerea 
timpului liber. Petrecerea timpului liber în 
proximitatea apei cre"te calitatea vie#ii în 
ora".

A B O R D A R E A  S T R AT E G I C#    
A  D Â M B OV I$E I  Î N  B U C U R E"T I

Efectele revitaliz!rii Dâmbovi#ei "i a 
zonelor adiacente pot avea efecte 
importante asupra majorit!#ii direc#iilor 
prioritare de interven#ie european! pentru 
ora"e durabile, mai ales la nivel social, 
economic, de patrimoniu "i, nu în ultimul 
rând, asupra calit!#ii mediului.

Scopul principal al procesului de 
revitalizare îl reprezint! tocmai 
apropierea oamenilor de cursul de ap!, 
accesibilizarea, readucerea subiectului 
în actualitate "i îndreptarea percep#iei 
c!tre oportunit!#i viitoare. Fiind un plan 
de durat!, în care schimb!rile în mentalul 
colectiv se vor sedimenta organic, este 
esen#ial! corelarea interven#iilor cu restul 
viziunii dezvolt!rii ora"ului.

Dup!  identificarea punctelor focale 
de suprapunere între râu "i alte direc#ii 
de transformare, mobilitatea în ora", 
infrastructura verde a parcurilor, rata de 
dezvoltare economic! a zonelor pe care 
le traverseaz!, se vor etapiza proiectele 
pe segmente relativ scurte, dar u"or de 
gestionat.

Interven#iile de asanare "i de între#inere 
vor trebui efectuate constant "i pe toat! 
lungimea râului, îns! proiectele majore de 
transformare se vor concentra pe termen 
scurt în punctele cu cel mai mare poten#ial 
de a crea noi conexiuni "i oportunit!#i. 
În acest mod, se poate consulta opinia 
public! "i se pot reintegra informa#iile 
primite în conceperea pa"ilor urm!tori.

În strâns! leg!tur! cu remodelarea fizic! 
a  malurilor sunt categoriile de activit!#i 
posibile, rela#ionate atât la vecin!t!#i cât 
"i la tendin#ele de consumare a spa#iului 
public "i a timpului liber.

Se va acorda întotdeauna prioritate 
interven#iilor care încurajeaz! apropierea 
cât mai mult de suprafa#a apei, adresate 
tuturor categoriilor sociale "i de vârst!, 
f!r! discriminare. Avantajele sunt tocmai 
acele situa#ii "i scenarii specifice unui 
curs de ap!, ce nu pot fi reg!site în alte 
locuri, sporind astfel atractivitatea spa#iilor 
publice. Trebuie stabilit un echilibru între 
cadrul antropic "i cel natural, astfel încât s! 
rezulte cadrul urban ce asigur! s!n!tatea 
"i starea de bine a bucure"tenilor

Zona frontului la ap! este, de regul!, 
mult prea valoroas! pentru a permite 
dezvoltatorilor priva#i s! dicteze direc#ia 
interven#iilor. Acest fapt nu înseamn! c! 
ini#iativele private nu sunt binevenite "i 
c! ar trebui descurajate, ci din contr!, ele 
pot constitui un fundament solid pentru o 
dezvoltare continu!, sus#inut!.

&inând cont c! Dâmbovi#a este o resurs! 
unic! natural! în Bucure"ti, trebuie 
protejate, în primul rând, interesele 
comunit!#ii pe termen lung, "i nu 
obiectivele speculative pe termen scurt ale 
unor entit!#i private.
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E XE M P L E  D E  B U N#  P R A C T I C#

Un proiect important de revitalizare 
al unui curs de ap! urban este râul 
Cheonggycheon, care fusese ascuns de 
o autostrad! din considerente de igien!, 
devenind un canal colector pentru 
de"euri. Astfel, pentru aproape cinci 
decenii râul a disp!rut din via#a ora"ului, 
fiind dat uit!rii "i înlocuit de o arter! 
func#ional!.

Luând în considerare cele mai noi 
tendin#e în amenajarea ora"elor pentru 
oameni, în 2002, dup! investi#ii majore 
în transportul în comun "i mijloace 
alternative de transport pentru 
decongestionarea traficului, s-a renun#at 
la strad! "i s-a readus întregul râu la 
lumin!, transformându-l într-un parc liniar 
perfect integrat în via#a urban!.

Caracterul spa#iului public este diversificat 
pe segmente, creând de la scenografii 
naturale, organice, la zone riguroase, 
vizibil antropice. Foarte important! este "i 
abordarea zonelor accesibile pietonal, care 
au fost aduse foarte aproape de cota apei. 
Interac#iunea cu publicul este sus#inut! 
pe tot timpul anului cu evenimente 
"i cu instala#ii ce permit oamenilor 
redescoperirea râului în mod repetat, 
p!strând interes "i implicare.

Un efect imediat al interven#iei îl 
constituie diminuarea traficului, oamenii 
preferând o plimbare pe râu spre 

destina#ie, în care s! se bucure de peisaj. 
Nu în ultimul rând, zona adiacent! a 
cunoscut importante cre"teri economice. 

În 2006, la scurt timp dup! inaugurarea 
revitaliz!rii, primarul Los Angelesului a 
anun#at o abordare similar!, semnând 
un angajament, numit Sister River 
Agreement, cu speciali"tii din Coreea.

Un alt tip de interven#ie de urmat poate fi 
promenada râului Liffey, Dublin, unde s-a 
creat o structur! u"oar! în consol! peste 
ap!, ce m!re"te suprafa#a pietonal! "i o 
delimiteaz! de circula#ia auto. Local apar 
"i zone de alimenta#ie public!, iar b!ncile 
pres!rate speculeaz! priveli"tea c!tre 
fronturile de pe malul apei, devenind rapid 
"i o atrac#ie turistic!.

În sfera activit!#ilor, pe râul Limmat din 
Z*rich se organizeaz! în fiecare var! 
concursuri de s!rituri în ap!. Pentru 
siguran#!, se delimiteaz! o arie a râului, 
unde doritorii pot înota f!r! griji. Este un 
mod foarte simplu de a utiliza resursa 
natural! existent! "i de a oferi o atmosfer! 
aparte malului, chiar "i pentru trec!tori.

În prezent, Dâmbovi#a nu poate fi 
considerat! o ap! potrivit! pentru o astfel 
de activitate, doar dup! asanare "i dup! 
finalizarea eforturilor administra#iei locale 
de a opri poluarea inten#ionat!.
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O solu#ie privind acest aspect poate fi 
abordarea celor de la New York pe râul de 
est, respectiv piscina ce se autofiltreaz!. 
Sistemul prevede un recipient plutitor, ai 
c!rui pere#i sunt filtre active.

De departe cea mai întâlnit! rela#ie a 
pietonului cu un curs de ap! o constituie 
podul, ca mecanism de traversare, 
interfa#! intre dou! maluri. Are un caracter 
esen#ial func#ional, îns! poate îndeplini "i 
rolul de spa#iu public, un popas deasupra 
apei ce ofer! alt tip de perspective asupra 
ora"ului. Pentru a func#iona în acest sens, 
este necesar! o segregare sau m!car o 
delimitare între partea exclusiv pietonal! 
"i cea dedicat! traficului auto, ce polueaz! 
fonic, vizual "i are efecte nocive asupra 
aerului.

Prin urmare, tendin#a în ora"ele europene 
const! în crearea unor conexiuni 
pietonale noi, care scurcircuiteaz! traficul, 
chiar poduri speciale pentru biciclete, 
astfel încât s! diminueze importan#a 
automobilului "i s! încurajeze observarea 
ora"ului la viteza mai mic!.

Petrecerea timpului liber pe ap! se 
manifest! "i sub forma activit!#ilor 
sportive precum: înot, paddleboarding, 
caiac-canoe, s!rituri în ap! etc. Condi#ia 
necesar! este cur!#area apei, iar pentru 
contactul direct cu apa se pot delimita 
niste zone purificate, similar unor piscine.
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A B O R D A R E  S I S T E M I C#  Î N 
B U C U R E"T I

• Apropierea oamenilor de cursul de 
ap!, transformând malurile în spa#ii 
publice atractive;

• Conectarea râului cu re#eaua de 
spa#ii publice, facilitând o circula#ie 
eficient! a pietonilor "i a mijloacelor 
de transport alternative;

• Îmbun!t!#irea leg!turilor, pentru a 
mic"ora distan#ele în ora", respectiv 
crearea  unor poduri care s! ofere o 
identitate potrivit! în context;

• Diminuarea traficului pe arterele 
adiacente cursului de ap!. 
Transformarea unor benzi în circula#ii 
exclusive pentru mobilitate verde;

• Introducerea de noi func#iuni în lungul 
râului, care s! atrag! ora"ul "i s! 
diversifice activit!#ile poten#iale;

• Asanarea canalului "i asigurarea 
mentenan#ei lui pe termen lung.

Proiectul are la baz! folosirea interven#iilor 
minimale în sit, interven#ii care s! permit! 
revitalizarea întregului curs de râu. Aceste 
interven#ii privesc redefinirea nucleelor 
socializante comunitare: prin construirea 
de poduri, care s! uneasc! str!zile vechi 
cu cele noi "i pe cele cu via#! urban! de 
cele cu poten#ial, crearea la nivelul pie#elor 
sau podurilor a unor zone alveolare care 
s! con#in! locuri de recreere "i de odihn! 
protejate, puncte de informare, precum "i 
alte componente asem!n!toare. 

Un element important de luat în 
considerare va fi revitalizarea circula#iilor 
pe axa est-vest a ora"ului, atât pentru 
autovehicule, trenuri, bicicli"ti cât "i 
pentru pietoni.

Abordarea sistemic! presupune 
sintetizarea "i analizarea ansamblului, 
pentru a determina interdependen#ele 
subsistemelor "i entit!#ile ce creeaz! 
efecte. În#elegerea "i controlul 
mecanismului trebuie s! evalueze "i 
posibilele rezultate pe termen mediu-lung 
"i s! reac#ioneze proactiv.

Din punct de vedere economic, fondul 
construit de pe malul apei este, de regul!, 
mult mai valoros decât cel amplasat pe 
marginea bulevardelor, fapt ce trebuie 
însu"it atât de municipalitate, cât "i 
de investitori. În consecin#!, pentru 
maximizarea suprafe#elor construite cu 
priveli"te c!tre râu, fronturile drepte, 
continue "i extrudate nu sunt abordarea 
cea mai eficient!, oferind suprafa#a cea 
mai mic! de deschidere.

Formal "i func#ional, expresia apei 
trebuie s! fie oglinda locurilor pe care 
le traverseaz!, r!spunzând cerin#elor 
contextului. Acolo unde ora"ul are zone 
difuze, destructurate, apa î"i poate întinde 
influen#a, devenind astfel esen#ial! pentru 
coagularea #esutului "i pentru umplerea 
vidurilor.

Un sit cu un poten#ial mare de punere 
în practic! a principiilor men#ionate este 
Gr!dina Botanic! Dimitrie Brândz!, care se 
întinde de la Palatul Cotroceni (unde este 
"i accesul) pân! în buza Dâmbovi#ei, unde 
îi întoarce spatele apei cu un gard care nu 
anun#! nimic din ascunde. Conexiunea 
celor dou! resurse „naturale” se autoinvit! 
în contextul ora"ului, intrarea în gr!din! 
se poate transforma dintr-un parc tip 
fund!tur!, într-un spa#iu public care are "i 
un rol de trecere, permeabilizând zona "i 
oferind "ans! pietonilor s! activeze o zon! 
de Splai paralizat! în prezent. 

Chiar dac! trebuie privit! într-o strâns! 
leg!tur! cu contextul, morfologia 
transform!rilor spa#iale poate avea 
înf!#i"!ri multiple, scenarii de dilatare a 
unor spa#ii valoroase sau conexiuni între 
trasee existente "i viitoare, astfel încât 
apa se transform! dintr-o barier!, într-o 
interfa#!, ce creeaz! noi oportunit!#i. 
Ca politic! de c!utare "i de elaborare a 
acestor scenarii trebuie atra"i exper#i, 
organizate concursuri de specialitate "i în 
permanen#! consultat! popula#ia, pentru 
a avea un r!spuns cât mai real "i rapid, dar 
"i pentru a avea timp de reac#ie.
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Comunicarea este fundamental! în acest 
demers, iar orice succes trebuie speculat 
c!tre construirea brand-ului BUCURE%TI.

Privind urm!toarele proiecte lansate 
spre concurs/licita#ie pentru revitalizarea 
Dâmbovi#ei, trebuie #inut cont în primul 
rând de actualele ini#iative aflate în 
desf!"urare, respectiv: 

• PIDU - Ansamblu urban complex – pod 
Mihai Vod!, pod pietonal "i pentru 
bicicli"ti peste Dâmbovi#a "i parcaje 
subterane;

• PIDU - Spa#iu public urban „Podul 
Calicilor - ansamblu urban Domni#a 
B!la"a, parcaj subteran, amenajare 
urban! Palatul de Justi#ie”;

• RECLAIMING THE RIVER - concurs OAR 
organizat în parteneriat cu Prim!ria 
Sectorului 3.

Astfel, segmentul de la Timpuri Noi + 
segmentul Pia#a Unirii - Parc Izvor au deja 
proiecte în desf!"urare, ce trebuie corelate 
între ele, dar "i cu strategia urban! a 
întregului ora". Ini#iativele "i interven#iile 
Prim!riilor de sector se subordoneaz! 
viziunii integrate a ora"ului.

R!mân astfel în discu#ie segmentele de 
cap!t "i cea mai lat! por#iune, cea central!, 
de la Pia#a Unirii. Ca discurs general, 
prin prisma dezvolt!rii ora"ului, se poate 
citi în prezent fenomenul de gradare al 
caracterului Dâmbovi#ei - de la lacul de 
acumulare antropic spre s!lb!ticia Deltei 
V!c!re"ti. Prin urmare, având în vedere 
"i direc#ia premiat! de juriu în cadrul 
concursului de la Timpuri Noi, prin care s-a 
propus înverzirea taluzurilor de beton, se 
poate specula aceast! identitate a râului, 
de trecere gradual! de la urban spre 
natural.
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CA M P U S  R E G I E

Dup! barajul Ciurel, primul segment de la 
v!rsare care are un poten#ial semnificativ 
este zona cuprins! între Sema Parc "i 
Podul Groz!ve"ti. Aici se afl! cel mai mare 
campus universitar din #ar!, cu peste 
27.000 de studen#i ce locuiesc la nord de 
râu, iar majoritatea îl traverseaz! pe acela"i 
pod c!tre universit!#ile aflate la sud. 

Regia devine cas! pentru acest num!r 
mare de locuitori, majoritatea din afara 
Bucure"tiului, iar pentru cei mai mul#i 
dintre ei este primul contact cu capitala. 
Cadrul este unul urban, cu densitate 
mare "i cu o vibra#ie social! aparte, care 
ar beneficia de o rela#ie special! cu apa, 
dar momentan nu este mai mult decât o 
barier! în traseul zilnic.

Într-un astfel de context, unde 
interac#iunea oamenilor este esten#ial!, 
încurajând schimbul de informa#ie "i 
socializarea, malurile Dâmbovi#ei trebuie 
s! devin! liantul comunit!#ii, pretext de 
întâlnire "i scena activit!#ilor întreprinse, 
transformând astfel zona în elementul 
principal al campusului, definitoriu pentru 
via#a studen#ilor.

Interven#iile propuse trebuie s! mizeze pe 
sporirea deplas!rilor confortabile înspre "i 
dinspre universit!#i, creând noi conexiuni, 
eficientizând astfel timpul petrecut în 
tranzit. Obiceiurile educate aici în timpul 
studiilor "i rela#ia cu râul vor fi însu"ite "i 
p!strate în timp, chiar "i dup! ce studen#ii 
vor p!r!si zona, conturând astfel "i un 
caracter educativ al proiectelor, ce se 
preteaz! a fi mai experimentale decât în 
alte zone ale ora"ului. Se genereaz! astfel  
dezvoltarea unei economii „low carbon”, 
de utilizare a spa#iului "i a resurselor într-
un mod eficient.

De asemenea, activarea râului pe tot 
parcursul zilei (inclusiv noaptea) va spori 
siguran#a pietonilor în zon!, devenind 
astfel atractiv "i pentru restul ora"ului.

Avantajul densit!#ii mari de locuitori 
activi poate fi valorificat "i economic,  
spa#iile publice nou propuse trebuie astfel 
completate cu func#iuni adecvate zonei "i 
caracterului utilizatorilor.

Revitalizarea acestui segment ofer! un 
mediu propice pentru a tr!i "i pentru a 
înv!#a, divers func#ional "i cu un cadru fizic 
atractiv.
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ini#iativele private, într-un cadru de 
reglementare clar conturat.

Un reper istoric important dar deseori 
neglijat este biserica Bucur Ciobanul, un 
obiectiv  clasat ca monument istoric, ce 
poate fi readus "i în circuitul turistic prin 
revitalizarea cursului apei pe acest tronson. 
Pozi#ia elevat! pe deal îi ofer! o vizibilitate 
sporit!, iar conexiunile propuse trebuie s! 
recontextualizeze "i ansamblul mân!stirii 
Mihai Vod!,  în prezent ascuns! în planul 
doi.

Configurarea fizic! a acestui segment 
permite o abordare aparte de a unifica 
imaginea malului sudic cu cel nordic "i de 
a crea o identitate puternic! Dâmbovi#ei 
în Bucure"ti. Canalul trebuie  readus in 
aten#ia locuitorilor sub forma unui spa#iul 
public atractiv, motor al activit!#ilor 
pe Bulevardul Unirii "i reper la nivelul 
întregului ora".

Ca mijloc al cursului apei în ora", 
segmentul va fi un punct de inflexiune 
în sensul conceptului de gradare a 
caracterului dinspre urban c!tre natur!.

B I B L I O T E CA  N A$ I O N A L#

Cea mai activ! zon! a Dâmbovi#ei "i 
totodat! cel mai lat segment este zona 
de dup! Pia#a Unirii, imediat dup! ce apa 
reiese la lumin!. Aici au avut loc inten#ii de 
activ!ri, notabil! fiind ini#iativa Asocia#iei 
Ivan Patzaichin Mila 23 de a organiza 
evenimente de plimbare cu ambarca#iuni 
cu vâsle mai mul#i ani la rând. Astfel 
de proiecte trebuie încurajate prin 
crearea unui cadru fizic adecvat de c!tre 
municipalitate "i, nu în ultimul rând, prin 
cur!#area apei "i asanarea malurilor. 

Proiectele propuse se vor raporta 
la contextul bogat, tinând cont de 
proximitatea Bi-  bliotecii Na#ionale, care 
în prezent nu are o rela#ie cu apa, dar 
care s-ar putea extinde printr-o serie de 
sistematiz!ri verticale. 

De asemenea,  Teatrul Na#ional de Operet! 
"i Musical „Ion Dacian” este o construc#ie 
nou! care a ignorat complet oportunitatea 
oferit! de cursul apei, pozi#ionându-se cu 
spatele la ea. 

Ca abordare strategic!, toate aceste 
institu#ii publice trebuie s! serveasc! 
drept exemplu în ora" pentru valorificarea 
resurselor naturale, ca mai apoi s! urmeze 
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D E LTA  V#C#R E"T I

La polul opus lacului Ciurel se g!se"te 
un cadru natural suprinz!tor de 
nealterat, o resurs! natural! neobi"nuit! 
pentru capitalele europene, "i astfel o 
oportunitate nepre#uit! de a integra 
ecosistemul în via#a public! a ora"ului.

Pozi#ia la intersec#ia inelului central cu 
Splaiul Independen#ei, respectiv pe cursul 
Dâmbovi#ei, ofer! deltei o accesibilitate 
foarte bun!, în ciuda distan#ei relativ 
mari fa#! de centru. Astfel, cursul apei se 
transform! în poarta de acces principal! 
c!tre mediul natural, caracteristic! ce 
trebuie s! se reg!seasc! "i în conceptul 
acestui ultim segment de amenajat al 
râului.

Caracterul ml!"tinos, împreun! cu fauna 
"i cu flora parcului, contrasteaz! puternic 
cu zonele urbane pe care le traverseaz! 
Dâmbovi#a dinspre lacul de acumulare, 
asigurându-se astfel o important! 
diversitate a contextului "i îmbog!#ind 
promenada continu! de pe malurile 
râului. Distan#a de 4 km de la Pia#a Unirii 
poate fi str!b!tut! în aproximativ o or!, 
ceea ce face plauzibil! Delta V!c!re"ti ca 
destina#ie atât pentru ora", cât "i pentru 
turi"ti.
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Spa#iile publice generate în proximitate pe 
Dâmbovi#a trebuie a"adar s! aib! rol de 
semnal urban, s! anun#e "i s! promoveze 
cadrul natural "i s! faciliteze accesul, 
creând noi conexiuni în #esutul adiacent.  
Artera de circula#ie ce desparte cele dou! 
elemente naturale nu poate fi întrerupt! 
sau deviat!, având în vedere c! este una 
dintre principalele c!i de acces în ora", prin 
urmare trebuie valorificat! declivitatea 
terenului de la sud în rela#ie cu cota apei.

Amenajarea Dâmbovi#ei ca principal 
promotor ar produce efecte majore în 
procesul de salvare al Deltei, atr!gând 
capital de imagine "i comunicând în 
acela"i timp disfunc#iile actuale.
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Consolidarea identit!#ii culturale, 
împreun! cu con"tientizarea ei în context 
comunitar, este un obiectiv cheie în cadrul 
strategiei de dezvoltare urban! a oric!rui 
ora" "i un demers esen#ial în sporirea 
competitivit!#ii ora"elor. Mecanismul 
de valorificare a patrimoniului cultural 
al unui ora" const!, în primul rând, în 
eviden#ierea la nivel spa#ial, estetic "i 
func#ional a spa#iilor urbane "i a obiectelor 
arhitecturale de referin#! (ex. pie#e istorice, 
monumente sau locuri marcante pentru 
via#a cet!#eanului în general). Un astfel 
de mecanism nu ar func#iona îns! f!r! 
crearea unei leg!turi emo#ionale la nivel 
perceptual cu receptorul de cultur!, omul, 
c!ci memoria acestuia este cea care 
proiecteaz! de fapt semnifica#ia asupra 
spa#iului. Crearea unor trasee culturale, în 
sensul holistic al definirii culturii ca mod 
de a tr!i "i de a activa, cât mai atractive 
"i active în ora"e, permanent adaptate 
chiar "i la cea mai tân!r! genera#ie, se 
distinge ca tehnic! de îmbun!t!#ire a 
imaginii ora"ului, de stimulare a emo#iilor 
utilizatorilor "i de cre"tere a calit!#ii vie#ii 
prin manipularea dimensiunii spa#iale, 
tehnic! absolut necesar! în cursa ora"elor 
competitive.

O P O R T U N I T#$ I 

Ca orice alt proces, cel al interac#iunii "i 
al rela#ion!rii cu spa#iul presupune atât 
implicare emo#ional!, cât "i ra#ional!. 
Tipul de implicare variaz! în func#ie de 
tipul de activit!#i întreprinse de utilizator – 
necesare, op#ionale sau sociale (Jan Gehl). 
Dorin#a de a interac#iona cu spa#iul "i 
calitatea experien#ei depind în foarte mare 
m!sur! de calitatea mediului fizic, care 
atrage sau respinge activit!#ile umane 
sociale "i op#ionale (cele necesare se 
întâmpl! oricum). Experien#a utilizatorului 
este, a"adar, întâi una senzorial!. Imaginea 
stârne"te senza#ii, emo#ii "i incit! la 
experimentarea spa#iului.

Nu vorbim îns! despre orice tip de 
imagine, ci despre aceea în care 
utilizatorul simte c! se poate integra. Este 
o imagine a unui spa#iu cu care se poate 
identifica, ce are o semnifica#ie aparte, 
un impact personal, o imagine din sfera 
„familiarului” individual sau colectiv.

Imaginea asupra spa#iului urban poate fi 
una perceptual!, n!scut! din imaginar, 
din proiec#ia unei amintiri individuale sau 
colective, îns! tot timpul, ea este direct 
rela#ionat! cu forma urban!. Un cadru 
urban coerent morfologic este unul care 
permite desf!"urarea multiplelor activit!#i 
aferente vie#ii urbane. Elemenetele de 
form! urban! în jurul c!rora ne structur!m 
percep#ia asupra ora"ului "i ne cre!m 
propriile h!r#i mentale sunt traseele, 
insulele, limitele, nodurile "i reperele 
(Kevin Lynch).   Orientarea în spa#iu nu 
urm!re"te neap!rat repere urbanistice 
sau arhitecturale, ci mai degrab! repere 
spa#iale cu semnifica#ii personale.

T R A S E E

Traseul apare a!adar ca o succesiune de spa"ii conectate prin 
semni$ca"ie, care spun o singur# poveste !i asigur# un %ux continuu 
de tranzac"ii dinamice între spa"iul urban !i utilizatorii s#i.  
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posibilii investitori "i, mai ales, pentru a-i 
încuraja pe locuitori s! "i-o însu"easc!, 
pentru ca apoi s! se împlice activ în 
men#inerea ei. 

Particularit!#ile culturale ale unui ora" 
sunt primele care trebuie eviden#iate "i 
propulsate pe podiumul de defilare. Una 
dintre metodele eficiente de a facilita 
descoperirea acestor particularit!#i const! 
în realizarea unor trasee tematice. 

Traseul are, pe de o parte, rol de atrac#ie, 
de activator de spa#ii "i de emo#ii, în 
raport  cu acele spa#ii "i, pe de alt! 
parte, rol de declan"ator al dezvolt!rii 
urbane. Prin urmare, consider!m c! 
valorificarea patrimoniului cultural trebuie 
s! reprezinte un obiectiv major în cadrul 
strategiei integrate de dezvoltare urban! a 
Bucure"tiului.

N E C E S I TAT E A  A B O R D#R I I   
S T R AT E G I C E  Î N  B U C U R E"T I

Bucure"tiul este un ora" cu un patrimoniu 
cultural bogat, cu o identitate bine 
conturat!, dar care înc! nu a reu"it s! 
pun! corect în valoare aceste resurse.  
Motivele sunt diverse, de la lipsa surselor 
de finan#are pentru lucr!ri de reabilitare 
a monumentelor de arhitectur!, pân! 
la lipsa implic!rii administrative sau, 
mai ales, lipsa unei viziuni clare "i a unei 
strategii privind ridicarea patrimoniului 
cultural la nivel de avantaj în cursa ora"elor 
competitive.

Bucure"tiul are nevoie de o strategie 
de rebranding. Nu este „Micul Paris”, ci 
trebuie s! fie „Marele Bucure"ti”. Are 
nevoie de o strategie de marketing, de 
valorificare "i de promovare a acelor 
elemente care creeaz! destina#ii unice 
"i care îl fac o destina#ie atractiv! pentru 
locuitori, pentru vizitatori "i pentru 
investitori. Procesul de rebranding 
presupune opera#iuni la nivel de imagine, 
deci de spa#iu fizic, dar "i la nivel de 
activitate, deci de via#! urban!. Efortul de 
a crea o imagine bine definit! "i unic! a 
Bucure"tiului trebuie s! fie unul coordonat 
din punct de vedere administrative, 
pentru a identifica acele simboluri, imagini 
"i valori care, combinate strategic, s! 
confere ora"ului recunoa"tere vizual! "i 
emo#ional!.

Odat! creat! imaginea, aceasta trebuie 
promovat! pentru a atrage vizitatorii "i 
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E XE M P L E  D E  B U N E  P R A C T I C I

Astfel de trasee vizeaz! crearea unor 
re#ele culturale la nivel interna#ional, 
bazate pe o istorie comun!. Ele nu sunt 
neap!rat fizice, ci sunt mai degrab! 
re#ele perceptuale. Scopul lor const! 
în unirea statelor europene prin valori 
culturale comune. De asemenea, ele 
ofer! cet!#enilor apartenen#a la un spa#iu 
european cu o memorie colectiv!.

Exemple în acest sens sunt „Le Corbusier 
Destinations: Architectural Promenades”, 
„Santiago de Compostela Pilgrim Routes”, 
„Roman Emperors and Danube Wine 
Route” "i multe altele. Extrapolând la scar! 
mai mic!, principiul descris mai sus este 
replicabil la nivel de ora".

Plecând de la premisa c! traseele sunt 
c!l!torii în timp "i în spa#iu, traseul 
poate fi perceput de utilizator ca sistem 
de coordonate, de orientare spa#ial! în 
ora", dar mai ales ca element identitar al 
ora"ului, ca succesiune de imagini socio-
spa#iale. 

Astfel de trasee pot avea conform!ri "i 
teme multiple "i variate, de la trasee 
monumentale, istorice, precum Champs 
Elysées, pân! la str!zi pietonale unde 
scara uman! reprezint! unitatea de 
m!sur! pentru toate interven#iile, precum 
Str+get (Copenhaga) sau La Rambla 
(Barcelona), toate fiind atent gândite "i 
mai ales promovate prin ghiduri turistice, 
prin reclame la nivelul str!zii în mediul 
online etc. În toate situa#iile remarc!m 
strategii de branding "i marketing foarte 
bine puse la punct, generând o imagine 
puternic! "i o prezen#! remarcabil! la 
nivel interna#ional. 

De"i înc! în faz! de proiect, un exemplu 
foarte bun îl reg!sim în proiectul PIDU, 
care propune un traseu complex pentru 
pietoni "i pentru bicicli"ti în centrul 
Bucure"tiului

La nivel european, preocuparea pentru trasee culturale este 
intens# !i o reg#sim în primul rând în programul Consiliului 
Europei pentru Trasee Culturale (Cultural Routes of the 
Council of Europe Programme). 

strategii de tem!
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A B O R D A R E  S I S T E M I C#    
Î N  B U C U R E"T I

Trebuie #inut cont de faptul c! principalul 
utilizator al acestor trasee este pietonul, 
cel care le poate sim#i direct, care le 
poate „consuma”. Prin urmare abordarea 
acestora la nivel morfo-spa#ial trebuie 
focalizat! pe caracteristici potrivite 
parcurgerii la pas, la o vitez! de maxim 
5 km/or!. Scara uman! "i diversitatea 
func#ional!, care ac#ioneaz! ca un magnet 
pentru activit!#ile "i pentru interac#iunile 
umane, devin elemente cheie în definirea 
traseelor. Confortul unei infrastructuri 
urbane este oferit, mai mult sau mai 
pu#in intruziv, dup! caz, prin interven#ii 
precum amenajarea trotuarelor, marcarea 
distinct! a unor str!zi importante, 
bordarea acestora cu restaurante, cu 
magazine, cu cafenele, cu libr!rii "i cu 
multe altele. Acestea sunt câteva dintre 
instrumentele care sus#in un traseu, 
poate într-o m!sur! mai mare chiar decât 
o fac elementele care îl definesc (ex. 
monumente arhitecturale).

Traseul este perceput ca form! fizic! de 
exprimare a memoriei. Memoria poate fi 
de mai multe tipuri (a ora"ului, a grupului, 
a individului) "i fiec!rui tip de memorie îi 
corespunde un tip de traseu, cu domenii 
de aplicare diversificate. Capacitatea 
memoriei nu este exploatat! în sensul de 
a da semnifica#ie unor spa#ii (puncte), ci 
de a folosi aceast! semnifica#ie pentru 
a crea trasee "i un sistem de trasee, 
adev!rate culoare senzitive care s! 
antreneze "i s! anime popula#ia, s! o 
determine s! descopere prin experien#! 
direct! cadrul urban. Traseul presupune 
consumarea unei experien#e personale, 
originale, unice, irepetabile. 

Modul de realizare a traseelor culturale 
în Bucure"ti trebuie s! #in! cont de trei 
aspecte majore, în func#ie de tipurile de 
memorie:

1. Memoria ora"ului, istoric!, marcheaz! 
fapte "i momente de importan#! colectiv!, 
se adreseaz! con"tientului colectiv "i are 
aproximativ aceea"i importan#! pentru 
to#i locuitorii. 

Traseele se constituie unind acele locuri 
"i cl!diri valoroase în percep#ia tuturor 
cet!#enilor. 

Astfel de trasee pot fi Calea Victoriei, 
%oseaua Kiseleff, bd. Aviatorilor, bd. Unirii, 
Calea Rahovei, Calea Mo"ilor Veche, 
Dâmbovi#a. 

2. Memoria de grup cuprinde acele 
evenimente care au marcat existen#a doar 
a unui anumit grup de persoane.  

Astfel de trasee pot fi tipice unei perioade, 
unei genera#ii sau unui anumit tip de 
cultur!, precum noaptea muzeelor, care 
genereaz! trasee temporare sau Festivalul 
Strada Armeneasc!, pe parcursul c!ruia 
strada devine un traseu cu activit!#i 
diverse. 

Trasee reprezentative pentru aceast! 
categorie se pot constitui, printre altele, 
din case memoriale sau din muzeele 
specifice unui anumit tip de art!. 

3. Memoria individual# este proprie 
fiec!rui individ, iar justific!rile sale 
corespund unei sc!ri de valori subiective, 
adeseori aleatorie din punct de vedere 
obiectiv. Astfel de trasee urm!resc de 
regul! via#a profesional! a personalit!#ilor 
marcante pentru cultura ora"ului sau 
pentru cea na#ional!.  
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• Crearea unor noi spa#ii publice de 
calitate "i reprezentative;

• Dotarea traseelor cu mobilier urban, în 
special cu locuri de stat;

• Marcarea prin diverse mijloace a 
elementelor constituente ale traseelor;

• Inserarea de func#iuni diverse care 
atrag activit!#ile sociale si op#ionale ale 
popula#iei;

• Semnalarea traseului prin elemente 
punctuale sau prin marcaje extinse (ex. 
pavaje speciale);

• Promovarea activ!;

• Atragerea "i implicarea comunit!#ilor 
locale;

Tipuri de semnalizare local#

Semnalizarea traseelor se realizeaz! având 
ca obiectiv recunoa"terea facil! a acestora 
de c!tre utilizatori. 

Distingem trei modalit!#i de semnalizare:

• În plan orizontal, la nivelul solului

• În plan vertical, la nivelul ochiului

• În plan vertical,  la cote înalte (stâlpi 
de iluminat, la partea superioar! a 
fa#adelor etc.) 

Acestea pot varia ca form!, aspect, 
culoare, pozi#ie sau material, în func#ie de 
specificul traseului. 

Materiale reprezentative - bronz, inox, 
sticl!, marmur!.

Tipuri de iluminare - direct!, indirect!.

Aici putem distinge mai multe categorii: 
personalit!#i istorice, personalit!#i 
marcante pentru arhitectura rom!neasc! 
(Ion Mincu, Horia Creang!, Marcel Iancu, 
Duiliu Marcu, Petre Antonescu, Octav 
Doicescu), scriitori (Mircea Eliade etc), 
arti"ti etc. 

Opera$iuni posibile 

Traseele care vor fi percepute fizic "i 
senzorial de colectivitate "i care contribuie 
la crearea unui brand "i a unei imagini 
puternice de ora", sunt primele categorii 
care trebuie luate în considerare, 
deoarece ele schimb! structura fizic! a 
infrastructurii, producând o estompare 
func#ional!, îns! cu justificare emo#ional!. 
Noua structur! func#ioneaz! asemenea 
unei re#ele în care principiul conexiunii 
punctelor nu este cel al unei vecin!t!#i 
imediate, ci cel al leg!turii semnificantului.

Crearea unor astfel de trasee în #esutul 
urban este posibil! numai printr-o 
viziune clar!, prin stabilirea unui set de 
instrumente de lucru, prin identificarea "i 
prin implicarea diver"ilor actori urbani "i 
prin definirea metodei de operare, astfel 
încât, fie c! vorbim despre un traseu nou  
sau despre îmbun!t!#irea calit!#ii unuia 
vechi, interven#iile s! #in! cont de toate 
palierele de dezvoltare – social, economic 
"i ambiental.

Printre tipurile necesare de interven#ie, 
cele mai importante sunt cele la nivelul 
cadrului fizic. Câteva exemple sunt:

• Reconfigurarea spa#iilor care nu atrag 
utilizatori; 
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T R A S E E  R E P R E Z E N TAT I V E    
P E N T R U  M E M O R I A  O R A"U L U I

Kiseleff - Constantin Prezan - Aviatorilor
Kiseleff 
Calea Victoriei
Calea Mo"ilor Veche
Bulevardul Unirii
Calea Rahovei
Râul Dâmbovi#a

T R A S E U  U R B A N  B U L E VA R D U L 
U N I R I I  ( d e  l a  P i a %a  Co n s t i t u % i e i 
l a  P i a %a  A l b a  I u l i a )

De"i recunoscut ca ax! identitar! a 
ora"ului Bucure"ti, Bulevardul Unirii nu 
se reg!se"te printre traseele de top pe 
care bucure"tenii ar vrea s! le parcurg! 
în timp liber. În prezent, acest traseu este 
unul  monumental "i atât, cu un gabarit 
mult exagerat pentru ceea ce se întâmpl! 
de fapt de-a lungul lui. Aceast! situa#ie 
poate fi îns! echilibrat! prin restructurarea 
întregului bulevard în raport cu scopul 
s!u "i anume acela de a fi activ, atractiv 
"i primitor, nu numai pentru ma"ini, ci în 
mod special pentru pietoni. 

A"a cum am v!zut în exemplele de bune 
practici, opera#iunile de reconfigurare a 
acestui traseu în vederea adapt!rii lui la 
scara uman!, presupun interven#ii la nivel 

T R A S E E  CA R E  M A R C H E A Z&   
M E M O R I A  O R A!U LU I
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spa#ial "i la cel func#ional. Pe tronsonul 
dintre Pia#a Constitu#iei "i Pia#a Unirii, 
proiect propus prin PIDU Bucure"ti, 
vedem deja propuneri concrete în acest 
sens. Astfel de m!suri pot fi aplicate pe tot 
traseul: 

• Diminuarea spa#iului dedicat ma"inilor;

• Amplificarea spa#iului dedicat 
pietonilor;  

• Activarea traseului prin func#iuni 
diverse, de tipul restaurantelor, al 
cafenelelor, al magazinelor etc.;

• Asigurarea confortului utilizatorilor, 
prin amenajarea spa#iului cu mobilier 
urban atractiv, cu zone de stat potrivite 
pentru toate anotimpurile, acoperite 
sau deschise, umbrite sau însorite;

• Men#inerea siguran#ei în spa#iu, atât 
ziua, cât "i noaptea;

• Design atractiv al pavajelor;

• Inserarea zonelor verzi.

T R A S E U  U R B A N  CA L E A  R A H OV E I

Calea Rahovei este un „omagiu” adus 
sc!rii "i, mai ales, activit!#ii umane. Calea 
Rahovei este acel tip de loc unde ar trebui 
s! vrei s! mergi pentru a te bucura de 
atmosfera de târg, de loc viu "i activ, atât 

ziua, cât "i noaptea. Aici interven#iile ar 
trebui s! constea, printre altele, în: 

• Redarea identit!#ii locului prin 
promovarea activ! "i vizibil! a istoriei 
locului, atât în spa#iul fizic, cât "i în cel 
virtual;

• Accesibilizarea zonei pentru pietoni "i 
sus#inerea activit!#ii de socializare, prin 
amenaj!ri de calitate "i atractive;

• Atragerea "i implicarea comunit!#ii 
locale în procesul de regenerare 
urban!;

• Recondi#ionarea cl!dirilor, 
reamenajarea spa#iilor publice "i 
salubrizarea zonei.
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T R A S E E  CA R E  M A R C H E A Z&   
M E M O R I A  D E  G R U P

T R A S E U  S I N A G O G I

Traseul sinagogilor din Bucure"ti este un 
exemplu de traseu perceptibil mai ales în 
plan virtual. Este un traseu special, specific 
unui anumit tip de comunitate. Este acel 
gen de traseu ale c!rui elemente sunt 
prea distan#ate pentru a putea fi unite 
fizic, dar care sunt totu"i atât de speciale 
încât s! poat! fi unite “mental”. În cazul 
Sinagogilor aflate în cartierul evreiesc se 
poate realiza un traseu în plan spa#ial. 
Pentru a uni "i celelalte dou! sinagogi este 
necesar! o abordare pe dou! paliere:
1. În plan spa#ial, prin marcarea punctual! 
a amplasamentelor (opera#iune valabil! 
"i pentru celelalte) printr-un anumit tip 
de interven#ie la nivel de pavaj, la nivel de 
lumini, la nivel de culoare etc.;
2. Realizarea unui traseu în plan virtual. O 
solu#ie ar fi realizarea unei aplica#ii care s! 
conecteze virtual elementele ce apar#in 
aceleia"i categorii.
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T R A S E E  CA R E  M A R C H E A Z&   
M E M O R I A  I N D I VI D UA L&

T R A S E E  CA R T I E R U L  A R M E N E S C 
" I  CA R T I E R U L  E V R E I E S C

Crearea traseelor culturale din cartierele 
Armenesc "i Evreiesc reprezint! o ini#iativ! 
a grupului ARCEN. Pe parcursul a dou! ore 
de mers la pas "i de pove"ti, vizitatorul se 
conectecteaz! la istoria locului. 
Traseul din cartierul Armenesc urm!re"te 
str!zile: Pasului, Sp!tarului, Franzelarilor, 
Silvestru, Armeneasc!, Maria Rosetti,  Luca 
Stroici, Viitorului, Salcâmilor, Popa Petre.
Traseul din cartierul Evreiesc urm!re"te 
str!zile: Logof!t Udri"te, Ionescu Gion, 
Romulus, Ceau" Radu, Parfumului, 
Maximilian Popper, Anton Pann, Ion 
Filibiliu, Bulevardul Mircea Vod!. 
În completarea acestei ini#iative 
propunem eviden#ierea traseelor "i în 
plan spa#ial prin interven#ii urbanistice 
vizibile, precum inserarea de elemente de 
mobilier urban, pavaje speciale, marcaje 
etc., pentru a promova astfel cultura "i 
obiceiurile comunit!#ilor respective "i 
de a sus#ine "i de a ranforsa caracterul 
multicultural al Bucure"tiului. 
Marcarea traseelor arat! trec!torului, 
vizitatorului, o imagine clar! asupra locului 
în care se afl!. 

Traseul Eliade este tot o ini#iativ! a 
grupului ARCEN. Traseul urm!re"te 
str!zile: Mântuleasa, Romulus, Popa Soare, 
Dimine#ii, Pictor Al. Romano, Sf. %tefan, 
Plantelor, Negustori, Dumitru St!niloae, 
Calea Mo"ilor, Sfin#ilor. 
Acesta se încadreaz! în categoria 
traseelor reprezentative pentru memoria 
individual!. 
Având în vedere natura „prietenoas!”  a 
#esutului urban fa#! de scara uman!, 
distingem ca posibile urm!toarele 
interven#ii de marcare a traseului în plan 
spa#ial "i senzorial:
• Inserarea elementelor de design urban 

(locuri de stat, pavaje speciale, marcaje 
etc.);

• Închiderea temporar! a anumitor str!zi 
"i realizarea unor evenimente culturale, 
care s! prezinte opera lui Eliade "i nu 
numai;

• Promovarea operei lui Eliade în rândul 
comunit!#ii locale.

T R A S E U L  M I R C E A  E L I A D E
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C E N T R U L  VE C H I
Zona istoric! a Bucure"tiului, ce coincide 
cu centrul geografic al capitalei, constituie 
una dintre cele mai importante resurse 
de patrimoniu, cuprinzând edificii de 
dinaintea de secolului XVII. Majoritatea 
capitalelor europene au p!strat "i au 
valorificat centrele înc!rcate de istorie, cu 
case vechi, cu str!zi înguste, cu muzee "i 
cu biserici ce dateaz! de sute de ani, care 
este considerat în prezent inima ora"ului "i 
care nu lipse"te de pe nicio hart! turistic! 
a respectivei capitale. 

Întins pe aproximativ 50 ha, centrul vechi 
al Bucure"tiului a fost ignorat din acest 
punct de vedere de autorit!#i pân! în 
anul 2009,  când s-a început revitalizarea 
s-a început revitalizarea lui, f!r! a avea 

îns! o voziune coerent! de regenerare, 
f!r! a lua în considerare nevoile principale 
ale oamenilor, ci mai degrab! interesele 
speculativ-comerciale, fapt ce a condus la 
o dezvoltare haotic!. 

Spa#iile de la parter au fost consumate 
rapid, modificând imaginea urban!, 
interven#iile fiind de form!, nu de fond, 
iar restul cl!dirilor de la etaj în sus nu au 
fost valorificate/consolidate, ba chiar vechii 
locatari sau birourile care avuseser! sedii 
aici au renun#at la ele, din cauza polu!rii 
fonice "i a interzicerii accesului auto.

Astfel, în scurt timp zona protejat! a 
c!p!tat un caracter dominat de cluburi 
"i baruri, supraaglomerat, cu reclame 
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instala#iile asociate evenimentelor urbane 
ce paralizeaz! domeniul public.

Pe lâng! câteva cl!diri importante 
muzeificate, valoarea fondului construit 
const! în percep#ia zonei ca un întreg 
unitar, cu atmosfera sa aparte, "i deci mai 
pu#in în valoarea individual! a fiec!reia. 
A"adar, chiar dac! un procent însemnat 
al arhitecturii este pierdut, se poate 
revalorifica identitatea centrului prin 
interven#ii atent studiate de speciali"ti în 
domeniu "i prin preluarea principiilor de 
bun! practic! de la alte capitale care s-au 
confruntat cu probleme similare "i le-au 
dep!"it.

N E C E S I TAT E A  A B O R D#R I I   
S T R AT E G I C E  Î N  B U C U R E"T I

În ultimul deceniu, activit!#ile "i politicile 
derulate au fost preponderent punctuale, 
necorelate cu sistemul complex al 
cl!dirilor, iar zona nu a fost articulat! cu 
restul ora"ului, iar repercusiunile negative 
fiind vizibile ast!zi.

Este nevoie de regulamente locale 
specifice "i de o abordare integrat! 
a dezvolt!rii pe toate palierele: social, 
economic, "i mai ales cultural, într-un 
mod durabil, care mai apoi s! devin! un 
catalizator pentru restul zonelor istorice, 
cum ar fi jum!tatea de la est de bd. 
Br!tianu, zon! neglijat! "i ast!zi.

stridente "i invazive, amenajat cu materiale 
"i cu finisaje de proast! calitate, necorelate 
cu specificul locului "i de multe ori f!r! 
consultarea unui specialist. Identitatea 
zonei a fost reinventat! într-o manier! 
frivol!, desprins! de sensul originar al 
locului.

O P O R T U N I T#$ I

Centrul vechi trebuie s! devin! o atrac#ie 
cultural!, axat! pe mixaj func#ional "i pe 
echilibru, o destina#ie esen#ial! pentru 
to#i locuitorii, indiferent de clas! social! 
sau de vârst!, "i totodat! nucleu turistic 
de neratat pentru orice vizitator, a"a cum 
au ora"e precum Praga, Viena, Stockholm, 
Barcelona "i multe alte capitale europene. 

Poten#ialul cultural, cel social "i cel 
economic al centrului vechi poate fi înc! 
fructificat, prin elaborarea unui plan de 
dezvoltare "i a unui regulament special, 
aplicat acestei zone de interes major, 
verificând legalitatea tuturor mutil!rilor 
cu repercusiuni negative "i eliminând 
interven#iile cu caracter reversibil.

Referitor la siturile unice, inestimabile 
pentru memoria colectiv!, precum Palatul 
Voievodal Curtea Veche, Biserica Sfântul 
Antonie, M!n!stirea Stavropoleos etc., 
trebuie conservate "i puse în valoare prin 
integrarea lor în trasee turistice definitorii 
pentru recl!direa identit!#ii centrului 
vechi "i a ora"ului. Aceste obiective tip 
ancor! nu pot fi sufocate de terasele "i 
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E XE M P L E  D E  B U N#  P R A C T I C#

La nivel european, în discu#ia despre 
revitalizarea centrelor istorice trebuie 
inclus cartierul Ciutat Vella din Barcelona, 
ora"ul pân! în anul 1859, când Ildefons 
Cerda traseaz! matricea ora"ului nou, 
transformând în acel moment ceea ce 
era construit în centrul vechi pe care îl 
cunoa"tem ast!zi. Pe parcursul anilor, 
dezvoltarea s-a extins în arealul noului 
proiect urban, l!sând în urm! ora"ul 
vechi, care a ajuns în anul 1986 într-o 
situa#ie critic!, din cauza mai multor 
factori cumula#i: diminuarea relevan#ei 
economice "i e"ecul reînnoirii fondului 
construit ce a condus la marginalizarea 
social! a comunit!#ii, transformând Ciutat 
Vella într-o enclav! r!u famat!, rupt! de 
restul ora"ului.

Dup! identificarea problemelor de mai 
sus, primul pas a constat în adoptarea 
unei politici dedicate descentraliz!rii 
municipalit!#ii, ce a permis alocarea unui 
segment al administra#iei dedicat doar 
acestui district, cu puteri decizionale "i 
operative, astfel încât m!surile necesare 
s! poat! fi aplicate în cel mai scurt timp. 

Problema degrad!rii avansate a cl!dirilor a 
fost tratat! realist, municipalitatea optând 

s! demoleze "i s! elimine toate elementele 
ce nu mai puteau fi recuperate sub nicio 
form! "i prezentau un pericol pentru 
cet!#eni, canalizându-"i astfel energia 
eficient spre restaurarea celor r!mase. În 
acest sens a fost creat special Biroul de 
Reabilitare al Ciutat Vella, al c!rui singur 
scop a fost prezervarea #esutului existent. 
Pentru a cre"te calitatea vie#ii reziden#ilor 
s-au reablitat astfel peste 5.200 de cl!diri 
cu func#iunea de locuire.

&inând cont de densitatea mare a 
popula#iei din zona veche, s-a investit 
în modernizarea drumurilor, facilitând 
traficul pe arterele principale, amenajând 
noi parc!ri "i promovând, în acela"i timp, 
mobilitatea alternativ!.

Pe plan social, au fot desemnate entit!#i 
administrative dedicate, pentru a combate 
segregarea social! "i rata crescând! a 
criminalit!#ii, care au cump!rat spa#ii 
vacante, cl!diri vechi "i chiar terenurile 
celor care nu au mai putut fi restaurate, 
creând astfel servicii publice accesibile 
tuturor: "coli, centre civice, infrastructur! 
de s!n!tate "i cultural!. Programul a 
inclus "i îngrijirea b!trânilor, asisten#a 
persoanelor în asigurarea unor locuri de 
munc! stabile "i reintegrarea copiilor 
neglija#i în circuitul de înv!#!mânt. Pentru 
a încuraja educa#ia pe termen lung, 
universit!#ile "i-au deschis departamente 
localizate în inima centrului vechi.

Eforturile sus#inute "i coordonate 
concomitent pe toate palierele afectate 
au rezultat în transformarea profund! 
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O strad! exclusiv pietonal! este strada 
Str+get, transformat! înc! din 1962, îns! 
unul dintre motive a fost reprezentat "i de 
vechimea cl!dirilor vecine care aveau de 
suferit de la vibra#ia indus! de circula#ia 
auto. Acea interven#ie se bucur! de succes 
"i în prezent, fiind o important! atrac#ie 
turistic!, dar în primul rând un spa#iu 
atractiv pentru comunitate.

a identit!#ii locului, devenind rapid un 
simbol al Barcelonei, p!strându-"i silueta 
urban! autentic!, lucru atractiv "i ca 
obiectiv turistic. A fost astfel revalorificat 
întreg capitalul urban existent, prin 
îmbun!t!#irea calit!#ii vie#ii "i a fondului 
construit. 

Proiectele "i metodele de aplicare 
s-au dovedit un succes, principiile de 
ac#iune rapid! "i de descentralizare al 
organismelor administra#iei putând fi 
replicate "i în alte situa#ii similare.

Un  alt model de succes în Europa este 
Copenhaga, ora"ul cu cele mai înalte 
standarde de calitate a vie#ii, în care spa#iul 
public, dimensiunea uman! "i condi#iile 
sociale sunt prioritare. Mare parte a 
schimb!rii a fost promovat! de arhitectul 
Jan Gehl,  care a sus#inul în procesul de 
urbanizare principii precum interac#iunea 
uman!, incluziunea "i intimitatea, ce 
fuseser! par#ial uitate în goana dup! 
cl!diri înalte "i dup! drumuri suspendate. 
Toate aceste criterii sunt asigurate pe 
termen lung printr-o continu!,evaluare 
a realit!#ii, respectiv prin ajustarea 
parametrilor "i prin îmbun!t!#irea 
m!surilor luate. Astfel, pe termen lung nu 
se poate ajunge în situa#ii de criz! care 
s! necesite revolu#ii la nivel urban, ci doar 
interven#ii frecvente, strâns legate de 
dorin#ele popula#iei.

Strategia Copenhag!i pentru transport 
a fost ini#ial identificarea unui areal 
ca prioritate pentru pietoni, în care nu 
înseamn! neap!rat c! toate drumurile 
sunt integral pietonale. Un considerent 
în aceast! decizie fost pozi#ia micilor 
comercian#i din aceast! zon!, care 
s-au opus arterelor pietonale pe motiv 
c! ar cre"te pre#ul chiriilor în zon! "i 
astfel nu vor putea concura cu lan#urile 
interna#ionale.

Rezultatul final a fost o strad! cu un 
num!r redus de vehicule, în principal 
pentru deservirea reziden#ilor "i pentru 
aprovizionarea spa#iilor comerciale.
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A B O R D A R E  S I S T E M I C#   
Î N  B U C U R E"T I

Cl!dirile din centrul vechi aveau în 
principal locuin#a la etaj, func#iuni 
comerciale la parter "i depozitare la 
subsol, un mixaj func#ional ce contribuia 
la efervescen#a str!zii în orice moment al 
zilei. De multe ori, la nivelul str!zii se aflau 
chiar atelierele de produc#ie, afi"ate în 
vitrinele care deveneau puncte de atrac#ie 
pentru trec!tori. Sinergia natural! a 
acestor mecanisme s-a pierdut în prezent, 
transformându-se aproape exclusiv 
în terase "i în baruri, de care depinde 
întreaga atmosfer!. 

Extinderea teraselor ce ocup! tot spa#iul 
împiedic! desf!surarea altor tipuri de 
activit!#i: culturale, economice sau sociale. 
Fiecare strad! trebuie analizat! din punct 
de vedere istoric "i arhitectural pentru 
a-i determina caracterul "i func#iunile 
care i s-ar preta, astfel încât s! nu se 
omogenizeze #esutul, fiind absolut 
necesare reperele "i diversitatea.

Abordarea sistemic! trebuie s! 
reconecteze ora"ul cu centrul s!u, #inând 
cont de context, de por#ile de intrare, de 
mecanismele comerciale ce ar guverna 
latura economic!, dar "i de traseele 
culturale "i turistice ce trebuie rela#ionate 
cu restul sistemelor.

Obiectivele specifice ale revitaliz!rii 
centrului vechi raportate la obiectivele 
globale ale strategiei integrate de 
dezvoltare a Bucure"tiului eviden#iaz! 
urm!toarele principii:

• Sporirea siguran#ei cl!dirilor din 
punct de vedere fizic, prin stabilirea 
unor programe guvernamentale 
de finan#are pentru consolidarea 
construc#iilor cu risc seismic, în cazul 
în care proprietarii nu au mijloacele 
necesare s! realizeze proiectele. În 
caz contrar, municipalitatea va realiza 
interven#iile necesare, urmând s! 
î"i recupereze investi#ia în timp prin 
majorarea procentual! a impozitelor; 

• Îmbun!t!#irea accesibilit!#ii zonei, prin 
limitarea extinderii teraselor pân! în 

axul str!zii, prin încurajarea mijloacelor 
alternative de transport, dar "i prin 
permiterea unui trafic auto restrâns "i 
controlat;

• Elaborarea unui regulament de "i 
func#ionare special pentru zonele 
istorice, împreun! cu organismul 
administrativ care s! îl aplice;

• Impunerea unei folosin#e mixte a 
terenurilor, care s! asigure activitate "i 
atractivitate pe toat! perioada zilei;

• Crearea unor mecanisme economice 
de implicare a actorilor priva#i 
în procesul de dezvoltare prin 
parteneriate, respectând îns! noile 
reglement!ri;

• Accentuarea caracterului istoric, prin 
organizarea evenimentelor culturale 
pe toat! perioada anului, informând "i 
educând într-un mod dinamic;

• Etapizarea investi#iilor majore ale 
administra#iei publice pentru a 
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leg!turi "i s! ac#ioneze ca un catalizator 
asupra jum!t!#ii nevalorificate în prezent.

Probabil, ini#iativa care poate fi 
implementat! cel mai u"or ar fi cea pe 
plan cultural, care se manifest! deja, dar 
nu cu frecven#a necesar! unei regener!ri 
urbane. Municipalitatea, ONG-uri "i chiar 
actori priva#i vor trebui s! contureze de 
comun acord un orar al evenimentelor 
culturale specifice identit!#ii istorice "i nu 
numai. 

Programele culturale sunt relativ ieftin 
de organizat, pot fi realizate rapid "i sunt 
flexibile în func#ie de r!spunsul oamenilor, 
având astfel poten#ial uria" de a produce 
efecte benefice cu riscuri reduse.

Prima etap! ce trebuie realizat! este 
elaborarea regulamentulu de urbanism 
special care s! guverneze aceast! zon!, "i 
s! stopeze mutil!rile ireversibile ce au loc 
la nivelul fondului construit valoros. Se vor 
reglementa atât gabaritele circula#iilor, cât 
"i aspecte de ordin vizual, precum forma, 
culoarea, dimensiunea "i pozi#ionarea 
reclamelor luminoase, fiind interzise 
interven#ii stridente "i culori nespecifice 
zonei. Vitrinelor de la strad! li se va acorda 
o aten#ie deosebit! ca, de altfel, tuturor 
materialelor folosite în diferen#ierea 
interven#iilor noi de adev!rul istoric.

l!sa "ansa comunit!#ii s! r!spund!, 
democratizând astfel procesul de 
regenerare.

Un aspect esen#ial pentru sus#inerea 
diversit!#ii func#ionale îl reprezint! 
deschiderea circula#iei auto pe arterele 
care o necesit!. Accesul va fi restric#ionat 
în func#ie de or!, de vitez! maxim! admis! 
"i, uneori, el se va putea face doar pe baza 
unei legitima#ii, dac! func#iunea deservit! 
o cere.

Strategia de circula#ie va avea avea în 
vedere sensurile pentru deplasare, astfel 
încât tranzitarea zonei s! fie imposibil!. 
C!ile de acces vor fi proiectate sub forma 
unor fund!turi sau a unor bucle, care 
s! deserveasc! vizibil doar func#iunile 
centrale. Delimitarea carosabilului de 
pietonal se va face prin marcaje, maxim 
bolarzi, f!r! diferen#e de în!l#ime, pentru 
a nu ierarhiza mijloacele de transport în 
detrimentul pietonului.

Locurile de parcare vor fi asigurate de una 
sau de mai multe parc!ri supraetajate, în 
rela#ie direct! cu circula#ia perimetral!.

Accesul taxiurilor va fi permis, îns! f!r! 
sta#ionare.

Din punct de vedere economic, centrul 
istoric este profitabil atât pentru 
investitorii priva#i, cât "i pentru ora", dar 
nu în detrimentul imaginii "i identit!#ii 
istorice. Astfel, se vor reglementa "i 
tipurile de activit!#i comerciale care se 
pot desf!"ura în aceast! zon!, #inând cont 
de factori precum prestigiu "i capital de 
imagine care poate fi valorificat. 

Zona studiat! este doar o jum!tate din 
centrul istoric al Bucure"tiului, care îns! 
a fost t!iat în perioada interbelic! de 
Bulevardul I. C. Br!tianu de la nord la sud. 
Ruptura s-a p!strat pân! ast!zi, chiar 
dac! în anii ‘1960, odat! cu intensificarea 
traficului auto, s-a construit Pasajul Latin 
(atunci Lipscani).  „Revitalizarea” din 2009 
a zonei în discu#ie nu a produs efecte 
benefice asupra zonei de est, a"adar 
abordarea sistemic! trebuie s! recreeze 
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I N T R A R E A  "E L A R I

Strada %elari beneficiaz! de o pia#! 
generoas! c!tre Splaiul Independen#ei, 
fapt ce îi ofer! oportunitatea de a 
reprezenta o poart! principal! de acces 
în centrul vechi. L!#imea mare fa#! de 
celelalte str!zi este neobi"nuit!, având 
poten#ialul de a îndeplini atât rolul unei 
artere autor, cât "i pe cel al unui spa#iu 
pietonal generos.

Declivitatea terenului face posibile 
perspective ascendente spectaculoase 
c!tre strada Smârdan "i, de asemenea, 
pe direc#ia nord-vest în lungul str!zii 
Francez!.

La est se poate specula o conexiune cu 
ansamblul Cur#ii Vechi, care în prezent se 
manifest! printr-o curte înconjurat! de 
un gard, prin care se pot observa vestigiile 
l!sate în aer liber, vulnerabile la intemperii 
"i chiar la vandalism. Exist! un proiect în 
curs aici. 

În apropierea cap!tului dinspre nord 
se afl! o rezerv! de teren neconstruit "i 
neamenajat pân! în prezent, cap!t de 
perspectiv! pentru str!zile Gabroveni "i 
Covaci.

I N T R A R E A  L I P S CA N I  E S T

Pe parcursul str!zii Lipscani se g!sesc 
cl!dirile cu cea mai impozant! prezen#! 
din centrul vechi, precum Banca Na#ional! 
a României, Banca Chrissoveloni, Palatul 
Pinacotecii "i Magazinul Bucure"ti, 
artera fiind totodat! continuat! la est 
de Bulevardul I.C. Br!tianu înspre Calea 
Mo"ilor veche.  

Leg!tura dintre cele dou! emisfere 
ale centrului vechi se poate face prin 
subteran, prin Pasajul Latin care, de"i 
corect ca inten#ie, este prea pu#in pus în 
valoare.

În contextul accesibiliz!rii auto a zonei, 
pia#a unde se afl! statuia Lupoaicei (fosta 
Pia#! Roma) ar deveni una dintre por#ile 
principale, care va beneficia "i de recenta 
interven#ie de readucere în memoria 
colectiv! a Magazinului Bucure"ti. Dac! 
efectele revitaliz!rii zonei studiate se vor 
resim#i "i asupra p!r#ii estime a centrului 
vechi, atunci conexiunea Pasajului Latin 
va fi ancora care va genera activarea noii 
str!zi Lipscani. Va fi nevoie de m!rirea 
atractivit!#ii acestui pasaj subteran, care în 
momentul de fa#! are un singur rol.
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Pe viitor se pot elabora proiecte de dotare 
a pasajului cu func#iuni publice noi, care 
s! îl transforme din pod în proiect ancor! 
pentru zona de est.

P I A$A  S FÂ N T U L  D U M I T R U  P O"T#

O situa#ie aparte în tesutul centrului 
vechi o reprezint! pia#a din jurul bisericii 
Sfântul Dumitru Po"t!, bordat! pe fiecare 
latur! de alt specific de fond construit 
- spatele Muzeului Na#ional de Istorie, 
cl!direa Teatrului de Comedie de în!l#ime 
mare, câteva construc#ii la scar! mult mai 
mic!, iar la sud dou! terenuri libere care 
aproape deschid pia#a c!tre Dâmbovi#a. 

Terenul mai mare, cel de pe Splaiul 
Independen#ei, este momentan folosit ca 
parcare cu plat!, fiind o func#iune potrivit! 
"i ca localizare, dar "i ca suprafa#!. 

Având în vedere parcarea public! deja 
construit! în Pia#a Universit!#ii, se 
autoinvit! un proiect similar de parcare 
multi-etajat! "i pe zona de sud, care ar 
servi "i Muzeului Na#ional de Istorie.
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“ PI N  AC T ” 
AC T I VA R E A  Z O N E LO R  G R I 
Este inevitabil ca ora"ele s! de#in! spa#ii 
care au nu au reu"it s! se ralieze la 
dinamismul dezvolt!rii urbane. Acestea 
apar ca zone gri, incerte func#ional, 
neatractive urbanistic "i, prin urmare, 
neconving!toare pentru cet!#ean. Acestea 
pot fi terenuri goale între blocuri, spa#ii 
publice degradate, al c!ror scop de a 
atrage "i de a sus#ine activit!#ile sociale 
a fost sugrumat de parcarea ma"inilor, 
foste situri industriale, zone cu activit!#i 
care nu mai asigur! necesarul oamenilor, 
chiar cl!diri uitate "i ignorate sau multe 
altele. Astfel de spa#ii contibuie nu numai 
la degradarea vizual! a peisajului urban, ci 
"i la degradarea identit!#ii unui cartier, a 
unei zone, chiar "i la afectarea negativ! a 
activit!#ilor sociale. Mai mult, aceste spa#ii 
consum! resurse financiare, chiar "i în 
stare latent!, deoarece necesit! îngrijire 
periodic!, pentru a nu deveni focare 
insalubre. 

O P O R T U N I T#$ I

Putem numi aceste spa#ii ca fiind 
zone „gri”, dar din punctul de vedere 
al dezvolt!rii urbane, ele reprezint! 
oportunit!#i de resuscitare a vie#ii urbane 
acolo unde aceasta este poate mai înceat! 
sau inexistent!.

Activarea unor astfel de spa#ii presupune 
proiecte tipice de regenerare urban! în 
zonele protejate sau cu caracter special 
"i, în consecin#!, eforturi concertate ale 
mai multor actori urbani – societatea 
civili!, reprezentat! în aceste cazuri de 
comunitatea local! c!reia i se adreseaz! 
spa#iul, proiectan#i "i speciali"ti, 
dezvoltatori priva#i "i autorit!#ile locale în 
grija c!rora se afl! aceste spa#ii. 

Pentru zonele la scar! mai mic! sau f!r! 
caracter special se poate apela la solu#ii 
strategice imediate. 

Apari#ia spa#iilor reziduale sau a 

celor nefunc#ionale în zonele urbane 
eviden#iaz! tocmai dinamismul cu care 
via#a urban! se schimb!, rapiditatea cu 
care apar modific!ri comportamentale 
"i, împreun! cu acestea, noi nevoi ale 
societ!#ii. De aceea, este imposibil ca 
mecanismul cadrului fizic s! func#ioneze 
perfect în mod constant. Imprevizibilitatea 
"i flexibilitatea trebuie s! reprezinte 
aspecte cheie pentru proiectarea urban!. 
Infrastructura cadrului fizic trebuie s! 
aib! un caracter cameleonic "i s! fie 
astfel gândit! încât s! r!spund! cu solu#ii 
creative la problemele "i la cerin#ele 
societ!#ii de azi. 

Spa#iile publice reziduale sau 
nefunc#ionale incit! la gândire creativ! 
"i pot fi adev!rate provoc!ri pentru 
proiectan#i, deoarece ei au sarcina de a 
le reintegra în #esutul urban. Sarcina lor 
const! în transformarea cerin#elor "i a 
nevoilor comunit!#ilor locale în criterii de 
proiectare, pe care s! le aplice asupra unui 
cadru fizic cu carcateristici morfo-spa#iale 
deja definite - un teren clar delimitat "i un 
fond construit nemodificabil. 

Acelea"i spa#ii pot deveni ancore pentru 
dezvoltarea sim#ului civic, pentru 
ranforsarea leg!turii între spa#iu "i cet!#eni 
"i pentru definirea identit!#ii locului.
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Opera#iunile de activare a spa#iilor 
reziduale reprezint! mai mult decât 
interven#ii urbanistice de înfrumuse#are, 
de realizare a unui cadru urban 
atractiv, accesibil "i sigur. Ele sunt 
rezultate ale unor analize psiho-socio-
comportamentale care au ca scop o 
con"tientizare în prealabil a problemei 
care a cauzat inactivarea spa#iului, 
cunoa"terea spa#iului de c!tre utilizator, 
cunoa"terea nevoilor utilizatorilor "i 
gândirea colectiv! a solu#iilor. 

De-a lungul anilor, prin ini#iative majoritar 
civice, s-au distins încerc!ri "i chiar 
reu"ite de activare a unor astfel de spa#ii. 
Un exemplu ar fi animarea malului 
Dâmbovi#ei, lâng! Biblioteca Na#ional!, 
cu mici restaurante pavilionare. De cele 
mai multe ori îns!, nu s-a creat leg!tura 
emo#ional! între spa#iu "i comunitate.

N E C E S I TAT E A  A B O R D#R I I  
S T R AT E G I C E  Î N  B U C U R E"T I

De la terenurile virane mari din centrul 
ora"ului, pân! la micile cur#i interioare ale 
blocurilor interbelice, spa#iile reziduale 
sau nefunc#ionale în Bucure"ti au 
aproape un caracter de regul!, ceea ce 
înseamn!, în primul rând, o deconectare 
a bucure"tenilor fa#! de ora"ul lor. Ace"tia 
nu cunosc ora"ul, nu se identific! afectiv 
cu acesta "i nu con"tientizeaz! faptul c! 
un cadru urban atractiv este un suport 
pentru o via#! mai fericit!. Sintagma „ora" 
prietenos cu locuitorii s!i din perspectiva 
cadrului urban” este momentan una 
în#eleas! doar de urbani"ti "i arhitec#i. 

Uitându-ne la modelul altor ora"e 
europene, în Bucure"ti înc! nu a fost 
realizat! conexiunea între designul urban 
"i starea de bine a locuitorilor. Este o 
necunoscut! atât pentru autorit!#ile 
publice, cât "i pentru cet!#eni. Este vorba 
despre o leg!tur! bazat! pe percep#ia 
vizual! a spa#iului urban "i pe efectul 
emo#ional pe care acesta îl are asupra 
omului, o leg!tur! pe care Charles 
Montgomery a definit-o ca „fericire 
urban!”. 

Activarea sau reactivarea spa#iilor reziduale 
sunt ac#iuni cu o rezonan#! mult mai 
puternic! decât simpla reparare a unui 
spa#iu defect. Ele ajut! la con"tientizarea 
imaginii ora"ului de c!tre to#i participan#ii 
la via#a acestuia, de la locuitori pân! la cei 
care o administreaz!. Într-un asemenea 
context, aceast! preocupare trebuie s! 
primeasc! un caracter oficial "i s! fac! 
parte din politica public! de realizare a 
unui cadru urban care sus#ine o calitate 
ridicat! a vie#ii urbane. Transformând 
aceast! preocupare în strategie pentru 
dezvoltarea ora"ului, s-ar putea deschide 
calea de dialog între autorit!#i "i societatea 
civil!. 
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E XE M P L E  D E  B U N#  P R A C T I C#

Pigalle Duperré, Paris

Proiectul a avut ca scop activarea 
temporar! a unui teren viran aflat între 
dou! cl!diri, în Paris. A fost creat un teren 
de sport, pornind de la dorin#a de a realiza 
o leg!tur! între sport, art! "i cultur!.

Next Gen Park, Brno

Proiectul este unul de con"tientizare a 
schimb!rilor climatice "i problemele de 
mediu, care a constat în amplasarea unei 
instala#ii temporare pe o alee nefolosit! 
în mod obi"nuit. Instala#ia reprezint! un 
balon umflat ce semnific! echivalentul 
unei tone de CO2. Scopul arhitec#ilor a fost 
de a transforma un spa#iu public într-un 
loc interactiv de educare a cet!#enilor. 
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Platforme urbane - “parklets”  

Platformele urbane sunt extensii 
fizice ale trotuarelor "i func#ionale ale 
restaurantelor "i ale cafenelor, care ocup!, 
de regul!, câteva locuri de parcare "i 
sunt dotate cu mese, cu locuri de stat 
"i cu vegeta#ie. Platformele urbane 
func#ioneaz! ca spa#ii publice de buzunar, 
au dimensiuni restrânse, dar satisfac cu 
succes nevoia oamenilor de spa#ii sociale. 

Pornind de la ideea de a activa doar 
temporar str!zile cu activit!#i comerciale, 
în prezent astfel de ini#iative au ajuns s! 
aib! un caracter permanent.

Târgul de vechituri din Viena - Flohmarkt 
am Naschmarkt

În fiecare duminic! parcarea public! 
din zon! se transform! într-un spa#iu 
activ "i vibrant. Amplasat strategic lâng! 
sta#ia de metrou, târgul atrage în fiecare 
s!pt!mân! locuitori "i vizitatori.
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A B O R D A R E  S I S T E M I C#   
Î N  B U C U R E"T I

Activarea spa#iilor reziduale sau 
nefunc#ionale pentru zonele la scar! 
redus!, precum "i a celor care nu au un 
caracter special, se poate realiza prin 
multe mijloace, îns! acestea trebuie s! se 
înscrie într-un cadru teoretic "i opera#ional 
clar definit. Acest cadru are rolul de 
a structura "i de a organiza demersul 
analitic "i procesul de interven#ie dup! 
anumite criterii "i în baza unor anumite 
reguli, pentru a împiedica abordarea 
haotic! "i implementarea unor solu#ii f!r! 
beneficii reale. 

Implicarea "i, mai ales, atragerea 
autorit!#ilor publice în acest demers 
este imperioas!. Ele trebuie s! în#eleag! 
importan#a acestor ac#iuni pentru via#a 
bucure"tenilor "i s! con"tientizeze efectul 
de bumerang pe care acestea le au: un 
spa#iu utilizat corespunz!tor func#ional, 
amenajat atractiv "i sigur, este un spa#iu 
care atrage diverse activit!#i, de la cele 
economice pân! la cele sociale, ac#ionând 
implicit asupra imaginii ora"ului.

Primul pas îl reprezint! identificarea 
tuturor spa#iilor reziduale sau 
nefunc#ionale din Bucure"ti, care au 
dimensiuni reduse sau care nu au un 
caracter special, indiferente de zon! sau 
de cartier. Acestea se clasific! în func#ie 
de contextul func#ional al #esutului urban 
(zon! reziden#ial!, zon! de birouri, zon! 
mixt! etc.), în func#ie de comunitatea 
local! "i de nevoile acesteia (comunitate 
cu sau f!r! particularit!#i culturale, 
comunitate s!rac! sau bogat! etc.), în 
func#ie de importan#! (la nivel local, de 
cartier sau de ora"), de pozi#ie în ora" 
(central!, periferic! etc.).  

De asemenea, strategia de activare/
reactivare a spa#iilor reziduale trebuie s! 
ia totu"i în considerare imprevizibiliul "i 
s! aib! o viziune pe termen lung pentru 
dezvoltarea acestor spa#ii, în sensul în 
care solu#iile trebuie s! fie flexibile "i 
adaptabile la viitoare schimb!ri.

De aici reies trei metode posibile de 
abordare a interven#iilor de activare a 
spa#iilor:

A. Activare temporar# – activare 
eveniment de tip „pop up” – expozi#ii, 
concerte, etc.

B. Activare permanent# – prin 
schimbarea sau prin completarea 
caracterului func#ional al spa#iului, în 
func#ie de nevoile popula#ei rezidente 
- schimbarea profilului magazinelor, 
inserarea unor func#iuni noi sau a unor 
obiecte care s! #in! cont de necesit!#ile 
popula#iei etc.

C. Activare periodic# – prin schimbarea la 
intervale regulate de timp a caracterului 
spa#iului – aceast! metod! presupune 
programarea func#iunilor într-un anumit 
spa#iu pe o perioad! definit! de timp 
(organizarea târgurilor anuale de Cr!ciun, 
organizarea festivalurilor anuale etc.)

Toate aceste metode au un numitor 
comun – designul spa#iului public. Acesta 
trebuie s! întruneasc! toate criteriile 
de amenajare a spa#iilor publice, astfel 
încât s! ofere posibilitatea oamenilor de 
a interac#iona social, de a întreprinde 
activit!#i diverse, de a se sim#i ferici#i. 

strategii de tem!
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P R I N C I P I I  D E  B A Z$

A FA C E R I L E  % I  Î N T R E P R I N D E R I L E 
S U N T  E S E N& I A L E

M U Z I C A ,  A R TA ,  S P O R T U L  % I 
C U LT U R A  T R E B U I E  S P I R J I N I T E

A C T I V E L E  E XI S T E N T E  T R E B U I E 
U T I L I Z AT E  E F I C I E N T

Sus#inerea întreprinderilor mici "i mijlocii 
prin diversificarea ofertei de spa#ii "i de 
oportunit!#i din centrul ora"ului. 

Colaborarea diferitelor întreprinderi poate 
îmbun!t!#i semnificativ starea centrului. 
La rândul ei, colaborarea poate fi stimulat! 
"i sus#inut! prin oferta unor spa#ii comune, 
care împreun! pot îmbun!t!#i starea 
centrului mai bine decât ar putea s! o fac! 
individual.

Cre"terea mândriei locale "i aglutinarea 
comunit!#ilor prin investi#ii periodice în 
evenimente sportive "i culturale.

Organizarea evenimentelor pe tot parcursul 
anului atrage atât locuitorii, cât "i al#i 
vizitatori.

Sus#inerea activit!#ii cinematografelor, a 
teatrelor "i a altor centre culturale atrage 
dup! sine o gam! variat! de activit!#i 
economice.

Sus#inerea mixajului func#ional în zonele 
centrale ale ora"ului sprijin! întreprinderile 
locale "i transform! centrul într-o zon! mai 
vibrant!.

Reabilitarea cl!dirilor "i a str!zilor poate fi 
adesea cea mai bun! utilizare a resurselor 
publice dedicate îmbun!t!#irii centrului.

Sus#inerea proprietarilor în procesul de 
refolosire a cl!dirilor subutilizate, prin 
instrumente specifice, pentru a cre"te 
poten#ialul de dezvoltare a zonei centrale.

restart bucure"ti

Un centru poate g#zdui o serie de activit#"i uimitoare, dar dac# 
ele nu devin cunoscute  locuitorilor !i turi!tilor, ele nu îi vor putea 
atrage. Acesta este unul din motivele pentru care ar trebui s# 
existe o politic# de promovare dedicat# zonei centrale.

O strategie de promovare dedicat! centrului ora"ului genereaz! un 
mesaj puternic despre dot!rile din zona central!, care vor genera vizite 
"i, implicit, consum. A"a cum întreprinderile necesit! propriul lor plan 
de promovare, a"a "i centrul necesit! o strategie proprie.

O astfel de strategie poate fi realizat! în colaborare cu companii "i 
cu agen#ii de publicitate.  Concret, o strategie de promovare asigur! 
coordonarea mai multor viziuni "i poate include informa#ii legate de:

• Oferta centrului ora"ului, de la afaceri la elemente de patrimoniu, 
la magazine, la cultur!, la evenimente "i la zone de petrecere a 
timpului liber;

• Destinatarii promov!rii centrului: locuitori, vizitatori "i/sau 
antreprenori. Propor#iile lor variaz! de la ora" la ora", în func#ie de 
specific;

• Modul de promovare, de platformele folosite "i de modurile de 
diseminare a informa#iilor în public;

• Echipa sau persoanele responsabile pentru proces "i de ac#iunile 
de promovare necesare în viitor.

Cele mai vii centre urbane ofer# o diversitate de utiliz#ri. Ele ofer# 
atrac"ii precum muzic#, teatru, sport, expozi"ii, festivaluri !i alte 
activit#"i pentru mai multe categorii de vârst#. De asemenea, ele 
prezint# o ofert# accesibil# de locuin"e, astfel încât oamenii s# se 
poat# bucura de confortul traiului în centru.

Pentru a atrage popula#ia rezident! "i turi"tii, centrul ora"ului  
contemporan trebuie s! ofere o gam! variat! de activit!#i "i de servicii: 
magazine, b!nci, birouri, cabinete medicale, "coli, institu#ii publice, 
baruri, cluburi "i locuri de recreere, activit!#i culturale "i comunitare, 
spa#ii flexibile pentru întreprinderi "i pentru locuin#e, în special la etajele 
superioare ale cl!dirilor "i la marginea centrului.

De asemenea, crearea mai multor locuin#e de bun! calitate în centrele 
ora"elor, aproape de magazine "i de alte dot!ri reprezint! un mod 
excelent de a readuce via#a în centrul ora"ului, mai ales seara "i la sfâr"it 
de s!pt!mân!. 
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În aceea!i ordine de idei, propunerea de regenerare a zonei 
cunoscute ca zona ENERGIEA, realizat# de biroul Filo$ !i Tranda$r, 
sub coordonarea B#ncii Mondiale, reprezint# o încercare de 
activare a unui spa"iu din zona istoric#, nevalori$cat la poten"ialul 
s#u real.

Majoritatea centrelor ora"elor de#in o multitudine de spa#ii subutilizate 
la etajele superioare ale cl!dirilor. Conversia lor în locuin#e reprezint! o 
solu#ie adecvat! mai ales pe termen lung, dar ea necesit! stimulente 
financiare pentru a face o asemenea transformare viabil! dintr-o 
perspectiv! economic!. De"i nu pot interveni direct asupra propriet!#ilor 
private, autorit!#ile locale pot juca un rol important în acest proces prin: 
cre"terea atractivit!#ii centrului prin dot!ri specifice zonei, care ulterior 
pot cre"te valoarea de pia#! a cl!dirilor, ele devenind astfel mai profitabile 
pentru investitori sau pentru proprietari; contactarea proprietarilor de 
terenuri "i de cl!diri, în vederea acord!rii împrumuturilor "i a subven#iilor 
pentru conversie, mai ales pentru cl!dirile cu valoare istoric!; cre"terea 
taxelor "i a impozitelor pentru terenurile abandonate.

Activit!#ile culturale sunt modalit!#i propice de revitalizare a centrului, 
având rolul de a aduce laolalt! comunit!#ile locale, care sus#in, la 
rândul lor, afacerile din zon!. De cele mai multe ori, evenimentele 
locale necesit! finan#are, dar în cele mai multe cazuri, autoritatea 
public! poate încuraja organizarea lor prin sprijinirea comunit!#ilor "i a 
antreprenorilor locali.  Adesea, locul de desf!"urare este cel care impune 
cele mai mari costuri, dar acest lucru poate fi evitat prin organizarea 
evenimentelor în zonele libere sau subutilizate ale centrului.

Crearea mai multor locuin"e de bun# calitate în centrele ora!elor,
aproape de magazine !i de alte dot#ri reprezint# un mod
excelent de a readuce via"a în centrul ora!ului, mai ales seara !i la
sfâr!iturile de s#pt#mân#.

1
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Din analiza fondului construit reies din start o suit! de caracteristici 
specifice zonei:

• Exist! un num!r relativ mare de cl!diri utilizate par#ial, care înc! pot 
primi func#iuni noi, specifice zonelor centrale din ora"ele mari;

• Exist! un num!r îngrijor!tor de mare de cl!diri neutilizate. Mai 
mult, o parte din acestea sunt cl!diri monument istoric, ceea ce 
agraveaz! "i mai mult situa#ia, mare parte din acestea aflându-se 
într-o stare avansat! de degradare;

• Rela#ia cu Dâmbovi#a este aproape inexistent!;

• Spa#iile verzi sunt degradate "i insuficiente;

• O mare parte din spa#iul pietonal este ocupat ilegal de ma"ini 
parcate neregulamentar. Din aceast! cauz!, atât deplas!rile 
pietonale, cât "i cele velo, nu sunt aproape deloc încurajate în zon!.

Din aceste motive, propunerea pentru aceast! zon! urm!re"te s! 
remedieze toate problemele men#ionate anterior. Astfel, viziunea de 
dezvoltare a zonei are în centru pietonul/locuitorul "i turistul, încearcând 
s! creeze, prin interven#ii urbane de calitate, o experien#! de deplasare 
pl!cut!, specific! unui centru istoric dintr-o capital! european!. 

Ma"inile parcate pe spa#iul pietonal sunt redistribuite în parc!ri 
subterane "i supraterane, iar circula#ia este restric#ionat! pe o mare 
parte din str!zile din jurul Memorialului Holocaustului. Se ob#ine 
astfel un spa#iu public unitar mai amplu, care se deschide spre râul 
Dâmbovi#a, punând astfel în valoare "i un curs de ap! cu valoare 
nem!surat! pentru Bucure"ti.

21. Sura imaginilor 1-13: Filofi "i 
Trandafir, Propunere de reactivare a 
unui spa#iu urban din zona istoric! 
[09.03.2021].
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S T R AT E G I I 
D E  T E M#

Strategiile de tem! reprezint! recomand!ri de interven#ii punctuale 
pe anumite paliere importante pentru ora"ul Bucure"ti. Acestea 
vin fie s! consolideze propuneri incipiente existente deja în spa#iul 
public bucure"tean "i în documente strategice, fie s! prezinte noi 
oportunit!#i "i solu#ii pentru o suit! de probleme critice identificate 
de c!tre autorii acestui ghid.
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În contextul dezvolt!rii ora"elor pe toate 
palierele de existen#! (fizic!, social!, 
cultural!, economic!, ambiental! "i 
administrativ!), bariera perceput! 
între ziua urban! "i noaptea urban! a 
început s! se estompeze din ce în ce mai 
mult. Oamenii au devenit mai activi, iar 
obiceiurile, odat! cu a"tept!rile lor, au 
devenit mai dinamice "i transced limitele 
impuse de timp. Ziua "i noaptea nu 
mai reprezint! doar timp, ci primesc "i 
valen#e spa#iale. Noaptea în ora"e trebuie 
perceput! ca spa#iu, ca loc de continuare 
a activit!#ilor de zi. 

Elementul care permite difuzia discret! 
între zi "i noapte este lumina artificial! 
"i se afl! la baza fenomenului, tot mai 
r!spândit, de „planificare a timpului de 
noapte”, care exploateaz! "i valorific! 
poten#ialul oferit de peisajul urban 
nocturn. Întunericul apare astfel ca o 
oportunitate pentru planificarea urban!. 
Odata cu l!sarea serii, morfologia 
func#ional! a ora"ului în raport cu 
morfologia spa#ial! se modific!. Locuri 
active ziua, percepute de utilizatori ca 
fiind sigure "i atractive, devin inerte "i 
neprietenoase noaptea. Întunericul nu 
este de fapt direct responsabil de aceste 
metamorfoze, ci mai degrab! lipsa luminii. 
Inserarea luminii pe timp de noapte nu 
înseamn! men#inerea imaginii ora"ului 

din timpul zilei, ci crearea uneia noi, 
complementar! celeilalte, menit! s! 
sus#in! cre"terea calit!#ii vie#ii, obiectiv 
strategic major pentru dezvoltarea urban! 
a ora"elor.

O P O R T U N I T#$ I 

Iluminatul nocturn s-a conturat de-a 
lungul timpului ca element cheie în 
strategiile de activare a ora"elor pe 
timp de noapte, fiind adoptat oficial de 
autorit!#i ca politic! urban!, îmbr!#i"at 
de locuitori ca factor de îmbun!t!#ire 
a calit!#ii vie#ii, de vizitatori ca element 
de atrac#ie "i de investitori ca generator 
economic.

Iluminarea pe timp de noapte reprezint! 
un proces complex, holistic "i trebuie 
s! fie rezultatul unor eforturi comune 
depuse din partea diver"ilor actori urbani: 
urbani"ti, arhitec#i, sociologi, economi"ti, 
speciali"ti în lumini, oameni politici, 
investitori priva#i, locuitori. Efectele 
iluminatului nocturn se r!sfrâng asupra 
întregului mecanism de func#ionare a 
unui ora", generând un fenomen complex 
de reconfigurare a geografiei urbane 
pe timp de noapte "i, în consecin#!, noi 
comportamente sociale, economice, 
culturale etc. 

O R A!U L  N OA PT E A 

strategii de tem!

unei dezvolt!ri spontane "i nu a uneia 
organizate, ceea ce, în unele cazuri, poate 
duce la poluare vizual! prin lumin! sau, 
din contr!, la o total! absen#! a acesteia 
în spa#ii importante pentru identitatea 
ora"ului. Atributele unui ora" de succes, 
atractivitatea, accesibiliatea, durabilitatea, 
trebuie s! fie prezente "i pe timp de 
noapte.

O analiz! multicriterial! a ora"ului pe timp 
de noapte va eviden#ia spa#ii "i cl!diri 
cheie care, puse în valoare, asigur! o stare 
optim! de func#ionalitate. În egal! m!sur! 
este necesar! analiza timpului de noapte 
pe „paliere de întuneric” "i pe intervale 
orare raportate la activitatea uman!, 
pentru a putea stabili parametrii optimi ai 
luminii. 

Cum putem a"adar men#ine siguran#a 
în spa#iul public nocturn? Cum putem 
asigura mobilitatea pe timp de noapte, 
cum putem activa spa#iile? Solu#iile 
trebuie atent gândite, astfel încât s! nu 
dezechilibr!m starea natural! a ora"ului pe 
timp de noapte. Prin urmare,  abordarea 
strategic! a iluminatului exterior pe timp 
de noapte trebuie s! devin! o prioritate în 
cadrul strategiei integrate de dezvoltare 
urban! a Bucure"tiului. 

Conceptul de iluminare a ora"elor pe timp 
de noapte a ap!rut ca preocupare pentru 
dezvoltarea urban! înc! din 1960, în cartea 
„Lighting of Cities” (William M.C. Lam), iar 
primul ora" european care l-a aplicat sub 
form! de politic! public!, a fost Lyon, în 
1989, prin adoptarea masterplanului de 
iluminat, „Plan Lumi-re”, punându-"i astfel 
în valoare identitatea cultural!. 

N E C E S I TAT E A  A B O R D#R I I   
S T R AT E G I C E  Î N  B U C U R E"T I 

Iuminarea ora"ului pe timp de noapte 
este o ac#iune necesar! pentru a cre"te 
calitatea mediului  urban. Împreun! 
cu alte ac#iuni asupra spa#iilor publice,  
aceasta contribuie la crearea unui mediu 
urban sigur, atractiv "i activ, influen#ând în 
mod pozitiv calitatea vie#ii urbane, obiectiv 
principal al strategiei de dezvoltare urban! 
a Bucure"tiului.

De"i prezent! pe alocuri, lumina nocturn! 
din Bucure"ti nu asigur! nevoile vie#ii 
urbane dup! l!sarea întunericului, 
nevoi precum siguran#!, mobilitate, 
proximitate, comer#, interac#iune etc. 
Vedem spa#ii publice iluminate, vedem 
cl!diri accentuate prin lumin!, vedem 
preocupare, îns! nu distingem nicio 
regul!. Astfel de gesturi sunt rezultatele 
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EXEMPLU DE BUN# PRACTIC#

STUDIU DE CAZ - ZÜRICH

Un exemplu în acest sens îl reg!sim 
în ora"ul Zürich, care a dezvoltat un 
masterplan pentru iluminatul de noapte 
"i o strategie pe 10 ani. Zürich a folosit 
lumina ca mijloc de dialog pe timp de 
noapte între ora" si oameni, dar "i între 
spa#ii "i cl!diri, între diverse spa#ii urbane, 
accentuând în egal! m!sur! monumente 
istorice, cl!diri de birouri, sedii ale 
administra#iei publice, biserici etc., pentru 
a pune în eviden#! identitatea ora"ului. 
Rezultatul a fost o atmosfer! luminoas!, 
calm! "i unitar!, f!r! exager!ri teatrale 
"i f!r! a nega întunericul care, în sine, a 
devenit un mijloc de sus#inere a luminii.

strategii de tem!

STUDIU DE CAZ - LYON

Planul de iluminat nocturn al ora"ului 
Lyon a fost dezvoltat pentru a ajuta omul 
"i a sus#ine activit!#ile umane. Principiul 
director este acela al luminii adaptabile 
la caracteristicile locului, la activitatea 
specific! diverselor cartiere "i la cea 
specific! vie#ii urbane. 

Sistemul de iluminat este gândit în raport 
cu perioadele de întuneric, astfel încât 
lumina s! sus#in!, dup! caz, un mediu 
creativ, efervescent "i activ sau unul calm, 
potrivit unei plimb!ri. Prin dispunerea 
luminilor sunt puse în eviden#! trasee, axe 
majore de circula#ie, cl!diri "i elemente 
ale cadrului construit, dar "i elemente ale 
cadrului natural precum ape "i coline.
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A B O R D A R E  S I S T E M I C#   
Î N  B U C U R E"T I

Sistemul de iluminat exterior pe timp de 
noapte trebuie s! înglobeze dou! ipostaze 
majore ale luminii:

1. Lumina ca factor global "i sistemic, ca 
rezultat al unei conexiuni între diferite 
spa#ii "i elemente locale; lumina nu 
este omogen!, ci eterogen! (sus#inut! 
de schimbarea în percep#ie); lumina 
astfel perceput! este în direct! 
leg!tur! cu scara a"ez!rii urbane. 
Putem vorbi aici "i de lumina de tip 
coordonator – lumina în leg!tur! cu 
principalele trasee "i axe – lumin! 
cinetic!, animând puncte pulsatorii ale 
ora"ului.

Men#inându-"i "i la acest nivel toate 
caracteristicile enumerate mai sus, lumina 
subliniaz! trasee "i zone identitare ale 
ora"ului, cum ar fi artere de circula#ie 
monumentale sau cu valoare cultural! 
precum "os. Kiseleff, Calea Victoriei sau bd. 
Unirii, cursuri de ap! precum Dâmbovi#a, 
pie#e publice precum Pia#a Universit!#ii, 
Pia#a Revolu#iei sau noduri majore de 
circula#ie precum Pia#a Roman! sau Pia#a 
Victoriei.

2. Lumina ca factor local, având 
propriet!#i de a influen#a spa#iile 
restrânse. În acest context lumina 
ac#ioneaz! în spa#iu "i asupra spa#iului. 
Schimb!rile de culoare "i intensitate 
sunt influen#ate de starea local!, 
lumina interac#ionând cu oamenii 
(principalii consumatori) nu numai în 
plan fizic, ci "i senzorial.

O astfel de abordare are avantajul de a 
genera rezultate tangibile, pe termen 
scurt, de a obi"nui utilizatorul cu starea de 
bine.

Instrumente de lucru cu lumina

Tehnologia joac! un rol cheie, deoarece 
utilizarea luminii trebuie s! fie inteligent! 
"i durabil!. Instrumentele de lucru sunt 

culoarea, intensitatea, tonul "i ritmul 
luminii, iar manevrarea lor se realizeaz! în 
primul rând în plan tehnic. Acestea variaz! 
în func#ie de caracteristicile spa#iului 
sau ale obiectului iluminat, cum ar fi 
scara, dimensiunea, forma, importan#a 
etc., pentru a intra într-un dialog 
coerent cu utilizatorii. Func#ia principal!, 
pragmatic!, a iluminatului exterior este 
de a oferi vizibilitate, deci siguran#! pe 
timp de noapte. Pe lâng! aceasta, la fel 
de important! este "i aceea de a crea o 
atmosfer!, de a surprinde emo#ia locului "i 
a utilizatorilor "i de a crea spa#ii vii.

Lumina se cite"te astfel ca element 
interactiv, element ludic în cadrul urban.

Iluminatul exterior se împarte în dou! 

strategii de tem!

• Iluminat sistemic liniar, care 
marcheaz! leg!tura între poli "i noduri 
de interes;

• Iluminat sistemic local, utilizat pentru 
„anun#area vizual!” a unor obiecte din 
categorii func#ionale specifice, printr-
un cod de asemenea specific;

• Iluminat local de valorificare a unor 
obiecte/spa#ii cu caracter reprezentativ 
sau cu poten#ial cultural (obiecte/spa#ii 
reprezentative "i obiecte/spa#ii inedite 
descoperite cultural la un nou nivel de 
interpretare printr-un gest inovativ de 
iluminare);

• Iluminat local de eveniment "i 
interac#iune comunitar!, de tip 
instala#ii participative ce dezvolt! un 
nou nivel al interac#iunii senzoriale 
în comunitate prin solu#ii inedite, 
tehnologice sau culturale.

Caracteristici ale elementelor de 
iluminat

Modalit!#i de dispunere a luminilor:

• În plan orizontal, la nivelul pavajului

• În plan vertical, la joas! în!l#ime 

• În plan vertical, la nivelul ochiului

• În plan vertical,  la  cote înalte (stâlpi 
de iluminat, la partea superioar! a 
fa#adelor etc.) 

În cazul luminii ca factor global, care 
marcheaz! artere, axe de circula#ie, 
trasee,  elementele se dispun repetitiv "i, 
pe cât posibil, la un pas egal unele fa#! de 
celelalte pentru a asigura ritmicitate. 

În cazul luminii ca factor local, solu#iile de 
dispunere a luminii pot fi mai flexibile "i 
creative. Acestea variaz! ca form!, aspect, 
culoare, pozi#ie sau material în func#ie de 
specificul spa#iului iluminat.

categorii, iluminat stradal func#ional, 
cu focalizare pe spa#ii publice precum 
str!zi, pie#e, scuaruri, parcuri etc. "i 
iluminat arhitectural ambiental, care se 
concentreaz! pe cl!diri, pe obiecte de art!, 
pe elemente structurale precum poduri 
etc. 

Designul iluminatului exterior, respectiv 
aspectul surselor de lumin! "i pozi#ionarea 
acestora în spa#iul urban, reprezint! un 
factor important în cadrul strategiei. 
Discursul iluminatului ambiental este cel 
ce determin! latura sistemic! a ilumin!rii 
ora"ului "i nu cel func#ional. 

Apare astfel urm!toarea clasificare în baza 
c!reia se vor elabora solu#iile de iluminat 
exterior pe timp de noapte:
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Activit!#ile oamenilor în ora" pot fi 
împ!r#ite în trei categorii: cele absolut 
necesare (munc!, cump!r!turi etc.), cele 
op#ionale (plimbare, restaurant, cinema 
etc.) "i, nu în ultimul rând, activit!#ile 
sociale rezultate în timpul celorlalte 
dou! categorii, activit!#i a c!ror durat! "i 
frecven#! sunt strâns legate de calitatea 
spa#iului înconjur!tor (Jan Gehl). 

Un ora" atractiv "i vibrant încurajeaz! 
petrecerea timpului neplanificat în spa#iul 
public, invitând oamenii s! socializeze "i 
s! se bucure de mediul înconjur!tor, pe 
când într-un ora" f!r! spa#ii publice de 
calitate, oamenii tind s! se gr!beasc! spre 
destina#ii, indiferen#i la context.

Zonele cu o frecven#! m!rit! a 
interac#iunilor în ora" se pot împ!r#i 
în dou! categorii, permanente "i 
temporare. Cele permanente sunt spa#ii 
împ!mântenite în percep#ia colectiv! ca 
fiind repere în ora", zone active, sigure, 
care dau pulsul ora"ului, spa#ii precum 
mari pie#e, muzee, centre fizice ale marilor 
cartiere. Aceste spa#ii în sine nu ofer! 
experien#e noi, imprevizibile reziden#ilor, ci 
se pot asem!na colec#iilor permanente ale 
muzeelor.

Pe de alt! parte, zonele activate temporar 
prind via#! în jurul unui eveniment "i î"i 
pot p!stra vibra#ia c!p!tat! mult timp 
dup! dispari#ia factorului generator.

Prin urmare, impactul unor interven#ii 

locale asupra procesului de revitalizare 
urban! este cu atât mai mare cu cât 
punctele activate sunt structurate sub 
forma unei re#ele "i sunt alese ca reac#ie la 
anumite disfunc#ii, anticipând, în acela"i 
timp, cerin#e viitoare.

Ca urmare a unei diagnostic!ri corecte, 
selec#ia locurilor "i frecven#a în timp a 
activ!rilor va genera o îmbun!t!#ire a 
unor areale mult mai extinse, aducând în 
aten#ia popula#iei p!r#i necunoscute ale 
ora"ului.

O P O R T U N I T#$ I

Arhitectura, ca mediu de comunicare, 
se poate manifesta sub forma unor 
interven#ii de tip scen! în a"teptare, pop-
up, mobil! sau chiar permanent!, care 
s! apese "i acele puncte nevralgice ("i nu 
numai) ale ora"ului "i s! ghideze aten#ia 
c!tre eventuale disfunc#ii, care mai apoi 
s! fie transformate în oportunit!#i, sau s! 
amplifice succesul dovedit al anumitor 
zone. 

Scenografia "i volatilitatea evenimentelor 
creeaz! situa#ii spontane "i imprevizibile în 
ora", poten#ând via#a urban! "i percep#ia 
colectiv! asupra mediului ambiant. 

Astfel de platforme pot fi accesate 
atât de entit!#i guvernamentale "i de 
administra#ia public!, cât "i de organiza#ii 
non-profit, care ar beneficia de spa#ii 

S C E N E  /  PL AT F O R M E
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Interven#iile, fiind reversibile, se vor putea 
aplica atât asupra spa#iului public cât "i 
asupra fondului construit, creând o rela#ie 
de simbioz! între cl!dirile existente "i 
oportunit!#ile n!scute de stratul suport 
al activit!#ilor. Prin urmare, efectele ar 
fi percepute în manifestarea fizic! a 
dimensiunii spa#iale a ora"ului.

Ecouri ale ini#iativei s-ar resim#i "i asupra 
dimensiunii culturale a ora"ului, injectând 
noi activit!#i în toate zonele ora"ului, f!r! 
discriminare.

Întâlnirea claselor sociale ar familiariza 
popula#ia cu realit!#ile obiective ale 
ora"ului, încurajând la dialog "i comb!tând 
astfel fenomenul discrimin!rii. De 
asemenea, comunit!#ile trebuie s! ofere 
o perspectiv! subiectiv! administra#iei 
locale, pentru a în#elege probelemele 
critice reale "i pentru a ac#iona în 
consecin#!: transparent, democratic "i 
participativ.

Din punct de vedere economic, interesul 
antreprenorilor ar fi atras de zonele 
proasp!t activate, oferind un precedent 
de succes "i reducând astfel riscurile 
asumate. În acela"i timp, pentru ca 
administra#ia public! s! î"i îndeplineasc! 
obiectivele la scar! macro, se poate angaja 
în parteneriate public-private pentru a 
accelera efectele benefice "i a-"i dovedi 
rezultatele strategiei globale. 

diverse pentru desf!"urarea activit!#ilor. 
Mai mult decât atât, comunit!#ile locale se 
pot organiza pentru a utiliza aceste spa#ii. 

N E C E S I TAT E A  A B O R D#R I I   
S T R AT E G I C E  Î N  B U C U R E"T I

Peste 70% din cet!#enii 
Uniunii Europene locuiesc 
în zone urbane, astfel 
ora"ele "i comunit!#ile sunt 
esen#iale pentru bun!starea 
europenilor, servind drept 
puncte centrale pentru 
dezvoltarea economic! "i 
pentru cea social!. 

Pân! în 2050 se preconizeaz! c! procentul 
urbaniz!rii va trece de 80%, prin urmare, 
o tem! prioritar! a UE privind evolu#ia "i 
dezvoltarea ora"elor o reprezint! calitatea 
vie#ii locuitorilor. Îmbun!t!#irea acestui 
aspect se poate atinge pe diverse paliere, 
printre care "i asigurarea nevoilor de 
siguran#!, s!n!tate "i dezvoltare social!, 
înt!rind sentimentul de apartenen#! într-o 
comunitate unit! "i activ!.

În acest sens, un mecanism relativ 
simpu "i rapid de implementat este 
matricea integrat! de scene amenajate 
corespunz!tor "i organizate într-un 
„orar” urban, având un efect de diluare al 
barierelor sociale, lucrând astfel ca un liant 
al vie#ii urbane.
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E XE M P L E  D E  B U N#  P R A C T I C#

Un exemplu popular în prezent, dar "i u"or 
de finan#at "i de implementat, const! în 
aplicarea unui strat de culoare peste zone, 
peste col#uri de str!zi sau peste fund!turi, 
care sunt ignorate, sau, mai grav, care 
sunt ocolite din cauza lipsei de igien! sau 
a criminalit!#ii. Astfel, cu mijloace simple 
se poate crea o adev!rat! platform! ce 
poate sus#ine o multitudine de activit!#i, 
cum este proiectul HCMA din Vancouver. 
Percep#ia oamenilor asupra unor astfel de 
spa#ii se transform! drastic, ele devenind 
imediat atractive, atât dintr-o perspectiv! 
vizual! sau func#ional!, cât "i dintr-una a 
activit!#ilor noi "i al interac#iunilor.

Ora"ul are nevoie "i de imprevizibilitate 
la nivelul spa#iului fizic, cum o scen! 
mobil! precum Ridley’s Pop up apare "i 
surprinde, generând interes atât pentru 
comunitatea local!, cât "i pentru restul 
actorilor: administra#ie public!, turi"ti, 
antreprenori. În acest caz, o strâns! 
colaborare cu municipalitatea conduce la 
sinergia public-privat!, care încurajeaz! "i 
alte astfel de interven#ii pe viitor.

Utilizarea eficient! a spa#iului disponibil în 
ora" constituie un obiectiv al demersului 
scene/platforme, iar proiectul Park’n’play 
demonstreaz! cum se poate valorifica 
a 5-a fa#ad!, acoperi"ul, sub forma unui 
spa#iu public accesibil direct de la nivelul 
str!zii. Abord!ri similare se pot imagina 
"i în Bucure"ti, unde de obicei terasele 

cl!dirilor mai vechi sunt neutilizate, 
cum sunt, de exemplu, blocurile de 
pe Bulevardul Unirii. Dimensionarea, 
pozi#ionarea "i orarul trebuie s! #in! îns! 
cont de contextul mai larg "i de cl!direa în 
cauz!.

În scenariul în care administra#ia public! 
nu organizeaz! aceste evenimente, atunci 
va trebui creat/delegat un organism 
municipal care s! le gestioneze, conturând 
îns! în prealabil un cadru legislativ clar.

Intensitatea vie#ii în ora" trebuie 
men#inut! pe tot parcursul anului, iar 
posibilitatea de adaptare a platformelor 
este esen#ial!. Astfel, un loc de joac! se 
poate transforma în patinoar, un pod 
pietonal devine adresa unui concert. 
Scenele de tip enclav!, acoperite, au 
avantajul de  a fi utilizate "i în alte scenarii 
de vreme/anotimp.

Succesul platformelor depinde în primul 
rând de accesibilitatea locului, îns! în 
acela"i timp necesit! "i mecanisme de 
informare, astfel încât s! poat! fi anun#ate 
evenimentele. Totu"i, acestea pot fi 
"i descoperite din întâmplare, fapt ce 
îmbog!#e"te experien#a de parcurgere a 
ora"ului, explorarea fiind astfel r!spl!tit!. 
În func#ie de tipul evenimentului, trebuie 
luat! în calcul percep#ia scenei cu toate 
sim#urile (un concert îl po#i auzi, o 
proiec#ie de film o vezi de la dep!rtare). 

Posibilit#"ile de interven"ie în cadrul conceptului de „scen#” 
ca invita"ie pentru eveniment !i activator urban sunt 
nenum#rate, unde chiar dac# principiile de baz# sunt simi-
lare, formele sub care se manifest# sunt foarte diverse.
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Proiectul p!streaz! memoria locului vie, ba 
chiar o transmite mai departe vizitatorilor.

Tot într-o not! pozitiv!, la Universitate s-a 
amenajat o scen! în sensul tradi#ional 
al cuvântului, articulat! de o statuie de 
bronz intitulat! „Vioara Spart!”. Aici se 
#ine festivalul „Simfonii de var!”, în cadrul 
c!ruia au loc concerte gratis, la care poate 
participa orice doritor. Muzica îi atinge 
chiar "i pe cei care nu particip! direct la 
eveniment, dep!"ind aria Parcului Col#ea 
"i transformând întreaga zon! într-o scen!. 
Ora"ul are nevoie în continuare de astfel 
de acte de generozitate.

SCÉN!, scene, s. f. 1. Parte mai ridicat" #i special 
amenajat" în incinta unei s"li de spectacole sau 
în aer liber, unde se desf"#oar" reprezenta$iile.

Nu trebuie neglijat! latura cultural! 
a posibilelor evenimente, o platform! 
vertical! ce g!zduie"te proiec#ii de film 
poate avea rol educativ în cartiere mai 
s!race, chiar difuzând documentare, "tiri 
"i alte informa#ii de interes. Ora"ul este 
oricum prea poluat vizual de panouri LED 
cu reclame stridente, ce ruleaz! f!r! oprire.

Pentru arii destructurate, f!r! un 
caracter specific, interven#iile temporare 
experimentale pot fi c!utari ale identit!#ii, 
iar ac#iunile care rezoneaz! cu zona "i 
comunitatea pot r!mâne împ!mântenite 
ca elemente definitorii. Organizatorii 
beneficiaz! în acest caz de o libertate 
sporit! în selec#ia temelor dezvoltate.

Exemple de bun! practic! se pot g!si 
"i în Bucure"ti, precum fostul turn de 
ap! Pantelimon transformat într-o 
galerie de art! pe vertical!, deschis! 
pentru to#i, în care circula#ia nou! 
înconjoar! construc#ia pe exterior,  iar 
exponatele sunt suspendate la interior. 
Un strat suplimentar de expunere poate fi 
descoperit pe m!sura înaint!rii c!tre vârf, 
respectiv acoperi"urile cl!dirilor gri din 
jur transformate în suport pentru pove"ti 
ilustrate de arti"ti grafitti. Este deci nevoie 
s! consumi prima expozi#ie, pentru a 
descoperi scena urm!toare.
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A B O R D A R E  S I S T E M I C#    
Î N  B U C U R E"T I

Abordarea sistemic! asigur! sinergia 
tuturor entit!#ilor implicate, analizând 
efectele pe termen mediu "i lung, ghidând 
în acela"i timp totalitatea ac#iunilor c!tre 
obiectivele specifice temei declarate:

• Sporirea calit!#ii vie#ii în ora", prin 
amplificarea palierelor fizice, culturale, 
sociale "i economice;

• Diversificarea celor mai active puncte 
în via#a urban! care s! încurajeze 
mixajul diferitelor clase sociale;

• Valorificarea "i revitalizarea resurselor 
de teren uitate, dar cu poten#ial, f!r! a  
le pierde identitatea;

• Integrarea noilor platforme într-o 
re#ea care s! permit! planificarea 
evenimentelor "i s! le distribuie 
omogen;

• Încurajarea colabor!rii "i a 
parteneriatelor între actorii implica#i: 
public, exper#i, administra#ii locale, 
investitori. 

Scopurile specifice impun ac#iuni 
"i m!suri concentrate pe subiectul 
în cauz!, îns! rezultatele  conduc la 
atingerea obiectivelor globale, precum 
transformarea Bucure"tiului într-o capital! 
cu o dezvoltare durabil!, sus#inut! printr-o 
identitate cultural! puternic!, într-un 
mediu urban atractiv, sigur "i s!n!tos 
pentru locuitori.

În consecin#!, pentru a transforma ora"ul 
într-un asamblaj de spa#ii atractive este 
necesar! conturarea unui cadru de reguli 
permisiv, care s! sus#in! obiectivele 
men#ionate, dar s! nu impun! un design 
specific. 

Astfel, se asigur! diversitatea "i 
manifestarea creativ! a subzonelor "i 
preluarea unor proiecte de c!tre parteneri 
locali, încurajând principiul unit!#ii în 
diversitate. Identitatea "i particularit!#ile 
culturale locale trebuie p!strate "i 
amplificate în contextul unui Bucure"ti 
asumat printr-o strategie cultural! coerent 
promovat!.
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Harta interven#iilor temporare sau 
permanente va fi produsul colabor!rii 
tuturor actorilor implica#i, într-un mod 
democratic "i participativ, astfel încât s! 
nu existe polemici.  Pentru construc#ia 
propriu-zis! se va apela de cele mai multe 
ori la un concurs de specialitate.

Toate proiectele vor trebui s! adopte 
o abordare reversibil! "i totodat! cu 
o deosebit! aten#ie asupra protec#iei 
mediului. De asemenea, în selec#ia 
amplasamentelor posibile se va #ine cont 
de realitatea traficului "i impactul pe care 
îl poate avea evenimentul.

Strategia pentru dezvoltarea Bucure"tiului 
trebuie s! înglobeze toate proiectele 
elaborate sau în curs de elaborare, iar 
orice nou proiect trebuie s! cunoasc! 
în prealabil viziunea global! "i s! o 
completeze. Astfel se asigur! eficientizarea 
resurselor "i nu exist! posibilitatea ca 
anumite proiecte s! se contrazic!.
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T H E  A R K

Zona pie#ei de flori este un punct de mare 
efervescen#! în ora", înc! de pe vremea 
când aici func#iona bursa de m!rfuri, la 
sfâr"itul secolului XIX. În prima jum!tate a 
anilor ‘1990 cl!direa vamei a ars, îns! a fost 
restaurat!, propunându-"i  s! transforme 
zona într-un hotspot cultural, organizând 
frecvent evenimente "i târguri. Spa#iul 
dintre cl!direa The Ark "i pia#a de flori, 
un loc permanent activ, poate deveni 
o platform! exterioar! public!, unde 
evenimentele din vam! ies din matc! "i 
se desf!"oar! în scuar, pe fundalul plin de 
flori.

Din punct de vedere social, accentuarea 
"i mai mult a conexiunilor ora"ului cu 
acest loc vibrat va cre"te sentimentul de 
apartenen#! în comunitate "i va inspira 
to#i actorii implica#i. 

Fuziunea tuturor activit!#ilor creeaz! 
plusvaloare "i pe plan economic, ceea ce 
poate conduce "i la modernizarea pie#ei 
de flori, tot a"a cum a ren!scut "i vama. 
Spa#iul pie#ei este valoros din perspectiva 
memoriei colective "i are o identitate 
puternic!, îns! îi lipse"te un brand care 
s! o readuc! în via#a urban!. Astfel, 
platforma propus! trebuie în primul rând 

s! se pozi#ioneze corect ca imagine în 
contextul strategiei "i s! transmit! mesajul 
corect. Ini#iativele coagulate în spa#iul liber 
pot fi de tip expozi#ie, concert, târg, atelier 
etc. Frecven#a acestora este strâns legat! 
de siguran#a zonei perceput! la nivelul 
pietonului. 

Efervescen#a locului în prezent îl 
nominalizeaz! ca fiind un experiment 
cu poten#ial pentru ini#iativa scenelor, 
prototipul putând fi ulterior demontat "i 
activat în alt! zon! nevralgic!.

O P E R E T#

Amplasamentul Teatrul Na#ional de 
Operet! "i Musical „Ion Dacian” pe malul 
Dâmbovi#ei ar fi putut fi un aspect 
definitoriu pentru orientarea "i dispunerea 
volumului în rela#ie cu apa. Din p!cate, 
proiectul ignor! elementul natural, 
generând un spa#iu rezidual "i o parcare 
c!tre mal. Contextul ofer! în plus un pod 
direct în axul bisericii Bucur, de care ar fi 
putut s! beneficieze "i Teatrul, m!car ca 
un acces secundar, dar "i s! invite pietonii 
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În contextul abord!rii strategice, re#eaua 
platformelor se va sincroniza cu viziunea 
de revitalizare a Dâmbovi#ei. 

CA S A  R A D I O

Un vid în #esutul urban, prezent "i în 
memoria colectiv! ca proiectul neterminat 
al epocii trecute, este Muzeul Na#ional, 
cunoscut ulterior drept Casa Radio. 
Terenul liber adiacent are o suprafa#! 
considerabil!,  fiind o oportunitate pentru 
orice dezvoltare imobiliar!. 

Este un exemplu bun de analizat, tocmai 
pentru c! în prezent se afl! în proprietate 
privat!. Prin urmare, interven#ia de 
activare "i de informare a popula#iei va 
trebui s! aib! un caracter temporar, iar 
adminsitra#ia public! va trebui s! fac! 
un parteneriat cu proprietarul privat. În 
aceste situa#ii, amploarea "i dificultatea 
proiectului beneficiarui dicteaz! un ritm 
încetinit de implementare, astfel terenul 
în discu#ie r!mâne vacant perioade 
întelungate de timp, care pot fi valorificate 
prin interven#ii u"oare, temporare "i 
evenimente urbane care s! profite "i s! se 
adapteze la toate vidurile similare din ora".

s! descopere zona ascuns! din spatele 
blocurilor, respectiv M!n!stirea Mihai 
Vod!.

Situa#ia impune remedierea configura#iei 
actuale, astfel c! o interven#ie punctual! 
de tip platform!, care s! articuleze cota 
teatrului cu suprafa#a apei se autoinvit!. 
Func#iunea teatrului se va putea extinde în 
aer liber cu concerte pe ap!. De asemenea, 
orice alte evenimente organizate pot 
completa  intervalele vacante din orarul 
insitu#iei.

Accesibilitatea este asigurat! "i de podul 
pietonal, iar vizibilitatea dinspre Pia#a 
Unirii câ"tig! prin intermediul unui reper 
puternic, distinct pe malul apei, totodat! 
deschis publicului.

Nefiind în proximitatea zonei reziden#iale, 
eventualele activit!#i pot avea loc 
organizat sau spontan în orice interval orar. 
O activare de succes pe amplasamentul 
propus va oferi un precedent de urmat 
pentru situl de suprafa#! mult mai mare 
de la vest, viitorul cartier al justi#iei sau 
ruina fostului proiect Cântarea României. 
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Procesul accelerat de urbanizare "i 
îmb!trânirea popula#iei la nivel european 
atrag aten#ia asupra nevoii de adaptare 
a dezvolt!rii ora"elor, cu efecte rapide pe 
termen scurt "i mediu. 

Studiile Eurostat la nivelul statelor 
membre arat! un spor natural negativ 
în România anului 2019, tendin#! ce se 
men#ine înc! din 1992, dar se accentueaz! 
începând cu anul 2012. Pe de alt! parte, 
cre"terea semnificativ! "i continu! 
a speran#ei de via#! "i a pension!rii 
genera#iei n!scute în cursul exploziei 
demografice „baby-boom” de dup! 
sfâr"itul celui de-al doilea R!zboi Mondial 
a rezultat într-o cre"tere progresiv! a 
num!rului de persoane în vârst!, un 
fenomen de îmb!trânire al popula#iei din 
ce în ce mai evident în rândul regiunilor 
europene. De asemenea, nu trebuie omis! 
migra#ia masiv! a for#ei de munc! în 
afara #!rii, fapt ce accentueaz! înaintarea 
mediei de vârst!. 

Astfel, cu toate c! tinerii sunt cei mai 
implica#i în tranzi#ia urban-rural, ora"ele 
îmb!trânesc în vreme ce cresc. Este 
de datoria autorit!#ilor competente s! 
reac#ioneze în fa#a acestor schimb!ri 
"i s! transforme diversele probleme în 
oportunit!#i pentru genera#iile viitoare.

A"adar, nevoile de zi cu zi ale oamenilor, 
servicii fundamentale "i factori ce 
îmbun!t!#esc calitatea vie#ii, pot fi mai 
u"or "i mai eficient asigurate de un ora" 
dens "i compact, divers func#ional, cu 
distan#e scurte de parcurs "i prin mijloace 
de transport durabile. Tendin#a ora"ului 
modern de a crea sateli#i în periferie, cu 
zone deseori exclusiv reziden#iale, întinse 
pe vaste suprafe#e, care oblig! locuitorii 
la o navet! zilnic! ce implic! resurse 
dispropor#ionate dedicate dezvolt!rii 
infrastructurii, "i-a pierdut din avât "i chiar 
din farmecul ipotetic, chiar în anii în care 
principiile ora"ului compact erau înc! 
incipiente.

O P O R T U N I T#$ I

Bucure"tiul este un ora" marcat de 
tranzi#iile succesive de ordin politic, unde 
perioade diferite "i-au impus viziunea, f!r! 
a avea îns! o finalitate concret!, procesul 
fiind mereu deturnat, l!sând în urm! 
perceptibile toate straturile trecutului. 
&esutul urban de tip colaj "i "antierele abia 
începute "i apoi întrerupte, înghe#ate în 
timp, au un caracter de ora" „în lucru”, 
neterminat pe alocuri. Totu"i, starea de 
dezarticulare, mai ales în centrul ora"ului, 
caracterul eclectic "i contrastul puternic 
între diferitele epoci sunt realit!#i asociate 
cu farmecul "i cu unicitatea capitalei, o 
oportunitate de speculat în prezent, îns! 
nu o scuz! pentru lipsa politicilor urbane "i 
a incapacit!#ii administrative.

Astfel, caracterul urban trebuie conservat 
"i pus în valoare, îns! în acela"i timp 

• Prioritizeaz! automobilul; 

• Plimb!ri neatractive, lipsa reperelor "i a 
destina#iilor din apropiere;

• Necesit! foarte mult teren "i energie, 
distan#e mari de parcurs pentru utilit!#i;

• Lipsa diversit!#ii, peisaj anost "i servicii 
de baz! aflate la distan#e mari.

„ P O D U R I ”  ! I  A LVE O L E  U R B A N E
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• Prioritizeaz! transportul public;

• Încurajeaz! plimb!rile "i petrecerea 
timpului în public, suficiente destina#ii;

• Utilizarea resurselor mai eficient, dis-
tan#e scurte pentru infrastructur!;

• Servicii diverse "i comasate, disponibile 
în apropiere cu posibilitatea de desco-
perire.

N E C E S I TAT E A  A B O R D#R I I  
S T R AT E G I C E  Î N  B U C U R E"T I

Analiza "i inventarierea zonelor posibile 
pentru acest tip de interven#ii trebuie 
efectuate a nivelul întregului ora". Trebuie 
determinat! mai apoi cea mai eficient! 
cale de ac#iune care trebuie urm!rit!, 
precum "i programarea proiectelor în 
timp, în baza resurselor avute la dispozi#ie, 
astfel încât interven#iile s! aib! un impact 
maxim într-un timp relativ scurt.

În contextul strategiei globale, 
ini#iativele de tipul podurilor verzi "i 
al alveolelor urbane, care sunt dotate 
exclusiv cu func#iuni publice, vor 
contribui semnificativ la cre"terea 
atractivit!#ii zonelor, prin amenajarea 
"i prin accesibiliarea spa#iilor reziduale, 
nevalorificate la adev!ratul lor poten#ial.

Densificarea ora"ului prin injectarea de 
noi scenarii între func#iuni deja existente 
apropie spa#iile atractive de comunit!#ile 
locale, oferind op#iuni multiple, rezultând, 
în final, o mobilitate confortabil!, 
ce asigur! mic"orarea distan#elor "i 
deplasarea facil! cu mijloace alternative de 
transport.

Pe palier economic, interven#iile propuse 
valorific! resursele culturale "i de 
patrimoniu,  creând oportunit!#i în rândul 
comunit!#ilor "i oferind un cadru oportun 
unei activit!#i economice înfloritoare. 
În plus, apropierea diferitelor func#iuni 
publice de zonele neutre sau de cele 
disfunc#ionale va spori sentimentul de 
siguran#!, printr-un grad mai sc!zut de 
infrac#ionalitate, care apare într-un ora" 
activ "i integrat.

De asemenea, podurile verzi "i alveolele 
urbane vor fi obligatoriu flexibile din punct 
de vedere func#ional, cu capacitatea de 
a se adapta nevoilor pe termen lung, 
asigurând astfel un proces activ din partea 
ora"ului  în îmbun!t!#irea calit!#ii vie#ii 
cet!#enilor.

trebuie completate "i finalizate acele 
zone în a"teptare, închise r!nile deschise 
nocive în momentul de fa#!, dar cu 
poten#ial pe viitor. Pentru a continua 
dihotomia urban! caracteristic!, noile 
interven#ii nu vor omogeniza forma fizic! 
actual!, ci similar principiilor restaur!rii, 
vor fi u"or de identificat drept un strat 
nou, contemporan "i contrastant, ce 
se adapteaz! nevoilor prezentului. 
Interven#iile vor fi privite ca entit!#i de 
sine st!t!toare pentru a putea asigura 
reversibilitatea procesului. Ini#iatorul 
"i constructorul acestor proiecte va fi 
obligatoriu administra#ia public!, cu 
posibilitatea ulterioar! de a integra un 
actor privat doar cu rol de operator, 
f!r! puteri decizionale, eliminând astfel 
riscurile unor ini#iative de tip specul! 
imobiliar!.
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E XE M P L E  D E  B U N#  P R A C T I C#

Un exemplu notoriu de ocupare a 
unui spa#iu existent slab pus în valoare 
îl constituie proiectul Infobox din 
Potsdamer Platz, Berlin, care, întocmai 
cu cele men#ionate anterior, apare ca o 
construc#ie temporar! ce injecteaz! noi 
func#iuni publice într-un loc ce putea 
fi valorificat la acea vreme. Înc! de la 
început, construc#ia a fost gândit! ca 
o interfa#! între un spa#iu gol în ora" "i 
proiectul permanent ulterior Leipziger 
Platz, servind drept fanion "i catalizator al 
aten#iei ora"ului c!tre poten#ialul zonei.

Din punct de vedere func#ional, pavilionul 
g!zduia trei niveluri de expozi#ie "i de 
conferin#e, o cafenea "i o platform! de 
observare deasupra, toate publice cu rol 
de atrac#ie. Structura metalic! u"oar! a 
permis demontarea construc#iei în 2001, 
criteriu important ce sus#ine relocarea 
unei astfel de interven#ii c!tre alt punct 
nevralgic dup! ce "i-a îndeplinit scopul. 

Putem reg!si proiecte de tip pod "i în 
#esuturi tradi#ionale, precum imaginile 
al!turate din Viena, unde chiar dac! 
nu sunt o virusare ulterioar!, ci au fost 
proiectate ini#ial în aceast! form!, le 
putem considera exemple de bun! 
practic!, preluând ideile care le-au generat 
forma.

În contextul densific!rii, a construi peste 
strad! este un avantaj clar pentru ora", 
valorificând o resurs!(spa#iu) f!r! a 
obstruc#iona fondul construit înconjur!tor.

Privind prin oglinda prezentului, în 
cazul unor interven#ii tip pod deasupra 
unor bulevarde anoste, f!r! perspective 
ofertante, ora"ul ar avea multe de câ"tigat 
din perspectiva durabilit!#ii "i din cea a 
eficien#ei accesibilit!#ii. Stratul nou de 
func#iuni "i de semnifica#ii  încurajeaz! 
astfel explorarea continu! a mediului 
ambiant, transformând viduri în spa#ii 
atractive integrate în via#a oamenilor.

strategii de tem!

Un factor esen#ial al tuturor acestor 
exemple îl reprezint! suprafa#a de contact 
minim! cu solul, mecanismul fiind clar 
deta"at fizic de entit!#ile pe care le 
conecteaz!.

Ora"ul are nevoie de suprapunerea unor 
lumi diferite pentru a genera noi situa#ii 
"i oportunit!#i. Conexiunile create devin 
por#i între dou! spa#ii, atr!gând oamenii 
"i c!tre zone mai pu#in populate (interior 
al incintei, spatele unui front la bulevard 
etc.) Mai mult, rolul de semnal al acestor 
parazi#i poate fi speculat prin materialitate, 
cromatic!, iluminat nocturn etc.Un exemplu mai pragmatic "i 

contemporan este dat de Parasite Office, 
unde gangul dintre 2 calcane prime"te 
un nou rol, respectiv baza unui cocon 
suspendat, ce valorific! astfel un spa#iu 
rezidual. Accesul se face separat, de la 
nivelul solului, f!r! a interveni în vreun fel 
în logica func#ional! a vecinilor, el reu"ind, 
de asemenea, s! nu bruieze vizibilitatea 
locatarilor, datorit! retragerilor folosite

Se observ! c! la nivel formal, interven#ia 
se deta"eaz! inten#ionat de cele dou! 
volume pe care le articuleaz!, evitând 
astfel s! devin! o pasti"!. Interesul nou 
creat este indiscutabil, iar curiozitatea 
trec!torilor poate activa inclusiv spa#iul 
ascuns în spate, care este pus în valoare 
prin tensiunea ap!ruta la nivelul 
pietonului, chiar dac! func#iunea nu este 
una public!.  
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A B O R D A R E  S I S T E M I C#    
Î N  B U C U R E"T I

Prin natura istoriei dezvolt!rilor începute 
"i neterminate, dar "i a incoeren#ei 
legisla#iei, Bucure"tiul are multe viduri 
ce ar putea fi valorificate în contextul 
densific!rii. Analiza situa#iei existente, 
ierarhizarea, etapizarea, proiectarea "i 
apoi implementarea trebuie toate atent 
coordonate de c!tre municipalitate, 
iar r!spunsurile oferite s! vin! atât din 
partea speciali"tilor în domeniu, cât "i a 
popula#iei direct influen#ate.

Obiectivele "i criteriile specifice discursului 
podurilor verzi "i al alveolelor urbane 
subordonate subordonate strategiei 
generale pe termen lung a Bucure"tiului:

• Sporirea calit!#ii vie#ii, prin 
diversificarea "i prin apropierea 
func#iunilor publice de zonele 
deficitare;

• Densificarea ora"ului atât în plan 
fizic, cât "i pe palier cultural, social "i 
economic, prin valorificarea vidurilor 
urbane;

• M!rirea atractivit!#ii "i accesibilit!#ii 
a spa#iilor deja existente dar 
necunoscute publicului larg, prin 
sistemul de por#i-semnal;

• Scurtarea distan#elor de parcurs în 
ora" "i încurajarea utiliz!rii spa#iilor "i 
func#iunilor publice din cartier;

• Accentuarea efervescen#ei vizuale 
contemporane, în contrast cu 
arhitectura epocilor trecute, asigurând 
o identitate cultural! "i totodat! un 
fond construit de calitate.

Abordarea temei conform diagramelor 
al!turate, respectiv închiderea fronturilor 
discontinue, este posibil! între corpurile 
f!r! ferestre pe fe#ele ce urmeaz! s! fie 
acoperite, astfel încât s! nu influen#eze 
negativ imediata lor vecin!tate. 

Pentru a nu ocupa suprafa#a existent! la 
cota trotuarului, noile pavilioane vor pluti 
la minim 5 m fa#! de sol, suspendate pe 
structuri u"oare, ideal metalice, ale c!ror 
elemente verticale s! fie concepute f!r! s! 
obstruc#ioneze importan#a "i amenajarea 
spa#iului public acoperit. Suplimentar, în 
zona „parter” vor fi prev!zute "i elementele 
de acces, respectiv sc!ri de acces/evacuare 
"i obligatoriu cel pu#in un lift, pentru a 
deschide spa#iul "i c!tre persoane cu 
dizabilit!#i. 

În!l#imea la care vor fi suspendate trebuie 
s! împiedice transformarea por#ilor în 
ganguri insalubre, cum sunt destule 
exemple în ora", ci în spa#ii publice, care 
s! uneasc! "i s! încurajeze petrecerea 
timpului liber. În acest sens, o aten#ie 
deosebit! trebuie acordat! iluminatului 
nocturn, ce va accentua sentimentul 
unui ora" sigur "i va ac#iona  ca simbol 
recognoscibil de la dep!rtare pentru 
trec!tori. 

Ca principiu general, forma "i dimensiunea 
interven#iilor se vor determina relativ 
la context, dar în a"a fel încât s! nu 
dep!"easc! în eleva#ie în!l#imea 
construc#iilor vecine. Privind în plan, noile 
volume pot ie"i local din planul frontului, 
atât cât s! maximizeze percep#ia din 
cât mai multe unghiuri, tinând cont "i 
de faptul c! în scenariul în care fondul 
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cet!#enilor influen#a#i direct de schimb!ri. 

Un factor important în percep#ia 
oamenilor este gradul mare de 
transparen#! al activit!#ilor "i al 
func#iunilor, atins prin materialitate "i prin 
form!. Cu cât mai deschis "i mai accesibil 
spa#iul public, cu atât va fi mai atractiv 
pentru trec!tori, func#ionând ca o pâlnie 
c!tre zonele de dup! por#i.  

Podurile "i alveolele aferente de la nivelul 
str!zii vor fi diferite în func#ie de context, 
îns! ca întreg vor avea o identitate clar!, 
stabilit! ca brand "i organizate într-o re#ea 
cu o tipologie nou! de utilizare a ora"ului 
"i a gestion!rii resurselor.

construit ad!poste"te o incint! (alveol! 
urban!), podurile sunt repere de orientare 
c!tre ie"irile posibile.

În cazul în care exist! circula#ii auto care 
trec pe sub pavilioane, se vor p!stra "i se 
va decide punctual dac! este necesar! 
limitarea vitezei. Pentru a nu ap!rea 
diferen#e de nivel care pot îngreuna 
parcurgerea spa#iului la nivel pietonal sau 
cu mijloace de transport alternative, se 
încurajeaz! (dac! situa#ia o permite) s! se 
utilizeze conceptul de „shared space”.

Din perspectiva func#iunilor g!zduite, se 
vor propune exclusiv programe publice, cu 
un impact asupra cât mai multor oameni, 
în primul rând din comunit!#ile învecinate. 
Aceste roluri vor fi decise în urma analiz!rii 
fiec!rui sit posibil, incluzând sondaje ale 
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S T R A D A  S F I N$ I I  A P O S T O L I

Fronturile discontinue caracteristice 
marilor bulevarde ofer! cadrul perfect 
pentru tipologia podurilor, care pot 
articula dou! calcane, întregind astfel 
frontul. În acest caz, spa#iile publice 
suspendate nou create vor pluti peste 
strad!, la o în!l#ime considerabil!, pentru 
a nu fi percepute drept ganguri instalubre, 
ci por#i care invit! la descoperirea 
incintelor ascunse.

Forma trebuie s! #in! cont de dispunerea 
ferestrelor pe cl!dirile suport, pentru a nu 
obstruc#iona vizibilitatea locatarilor. Mai 
mult, ea nu trebuie s! afecteze însorirea.

Ca în!l#ime, volumele vor fi compacte "i 
nu vor dep!"i cota aticului contextului, dar 
ele ar trebui s! con#in! un element care s! 
dep!"easc! frontul existent, pentru a oferi 
un semnal în perspectiva bulevardului.

Imediat sub acest pavilion, spa#iul public 
va fi amenajat corespunz!tor, ca o 
extindere a func#iunii podului.

A LV E O L A  M I H A I  VO D#

Spa#iul rezidual nevalorificat din spatele 
fronturilor masive de la strad! poate fi 
activat prin virusarea intr!rii dintre blocuri 
cu un proiect similar exemplului Infobox 
din Berlin. Volumul nou creat coaguleaz! 
nevoile comunit!#ilor adiacente într-un 
spa#iu public flexibil, profitând de vidul 
urban, îns! se pozi#ioneaz! integral în fa#a 
frontului, pentru a accentua caracteristica 
de semnal.

La fel ca în cazul celorlalte poduri, aceste 
interven#ii vor avea contact cu solul pe o 
suprafa#! cât mai mic!, pentru a da "ansa 
amenaj!rii la nivelul solului s! fie utilizat! 
în procent cât mai mare. Caracterul 
acestui spa#iu public este îmbog!#it de 
volumul care il acoper!, fiind definit 
spa#ial ca un portic.

A L E E A  A PA H I D A

Similar propunerii de pe strada Sfin#ii 
Apostoli, frontul din apropierea bisericii 
Dobroteasa sunt potrivite pentru 
densificare, în sensul c! nu exist! geamuri 
pe laturile scurte, interven#ia a"ezându-se 
discret deasupra str!zii.

strategii de tem!
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Sintagma „prima impresie” nu este 
un concept superficial, ci este unul 
determinant în analiza factorului „calitatea 
vie#ii”. Prima impresie se formeaz! dup! 
prima imagine, primul sunet, primul 
miros. Toate au un impact definitoriu 
asupra individului, comunicând cu acesta 
printr-un limbaj senzorial unic. La fel se 
întâmpl! cu ora"ul, care este în sine o 
form! de limbaj vizual format din mai 
multe straturi suprapuse "i întrep!trunse 
de discursuri. Este foarte important 
ca aceste discursuri s! nu-"i schimbe 
tiparul în mod haotic, riscând altfel 
s! nel!mureasc! cititorul. Distingem, 
printre altele, discursul cl!dirilor, discursul 
str!zilor, al vegeta#iei "i, în mod special, 
pe cel al spa#iilor publice. Acesta din urm! 
este poate cel mai important pentru c!, 
de fapt, prin intermediul lui dialog!m cu 
ora"ul. 

O P O R T U N I T#$ I

Ora"ul ne poate vorbi prin diverse semne 
spontane sau asumate. Cele asumate 
pot fi variate ca form! "i trebuie s! 
urm!reasc! un tipar lizibil, f!când astfel 
descifrabil! cultura ora"ului. Spa#iul public 
exterior este cel mai în m!sur! a facilita 
expresia ora"ului, datorit! flexibilit!#ii sale 
de a încorpora semne. Spa#iul public în 
sine este un „gol” al cadrului urban care 
trebuie umplut cu via#a urban!. Acesta 
trebuie s! atrag! aten#ia trec!torilor 
pintr-o „prim! impresie”, astfel încât ei 
s! î"i doreasc! s! îl consume. Captarea 
aten#iei se realizeaz! prin dotarea spa#iului 
cu acele elemente care satisfac nevoile 
utilizatorilor s!i, ceea ce presupune 
desigur "i nevoia de frumos. 

Spa#iile a c!ror proprietate principal! 
este aceea de gol, cum ar fi spa#iile 
verzi reziduale dintre blocuri, scuarurile 
neutilizabile din intersec#ii, fâ"iile verzi 
dintre benzile de circula#ie sau anumite 

spa#ii spa#ii publice f!r! o identitate 
anume, genereaz! de regul! atât o pauz! 
fizic! în cadrul urban, cât "i o pauz! 
vizual! în plan perceptiv, ceea ce duce 
la un efect negativ al spa#iului asupra 
oamenilor. Pentru a anula acest efect 
solu#ia evident! const! în integrarea 
acestor spa#ii în #esutul urban, prin 
marcarea lor într-un limbaj coerent pentru 
utilizatori. Datorit! evolu#iei permanente 
a zonelor de locuit, astfel de spa#ii sunt 
purt!toare de informa#ii impregnate 
în planul lor, referitoare la rela#iile între 
obiecte, ierarhie "i evolu#ie. În acest sens, 
limbajul semnelor, de"i subordonat unui 
tipar anume, poate adopta exprim!ri 
specifice fiec!rui loc, conferindu-i acestuia 
atât identitate vizual!, cât "i identitate 
cultural! "i contribuind la crearea unor 
comunit!#i sustenabile. 

S E M N E  Î N  O R A!
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N E C E S I TAT E A  A B O R D#R I I   
S T R AT E G I C E  Î N  B U C U R E"T I

Semnele pot fi considerate organe ale 
sistemului urban general în care sunt 
integrate, care ajut! în procesul de 
orientare. Mul#umit! tehnologiei, noile 
semne pot lua o form! spa#ial sensibil! 
"i reactiv!. De multe ori, identific!m 
anumite spa#ii dup! obiectele pe 
care acestea le con#in, utilizându-le în 
conversa#ii ca repere pentru stabilirea 
locului unei întâlniri. Astfel „Ne vedem la 
coloane!” înseamn! stabilirea întâlnirii la 
Pia#a Roman! sau „Ne vedem la statui!” 
înseamn! indicarea Pie#ii Universit!#ii. 
Atât coloanele cât "i statuile sunt semne 
reprezentative pentru dou! coduri de 
limbaj diferite, cel arhitectural "i cel 
al obiectelor de art! monumental!. 
Realizarea "i amplasarea strategic! a 
acestora din urm!, a reprezentat chiar 
una dintre metodele de înfrumuse#are a 
ora"ului "i de promovare a istoriei "i culturii 
acestuia. 

Obiectivele unei strategii de realizare a 
unui limbaj al semnelor urbane constau în 
crearea unor repere de orientare în ora", 
îmbun!t!#irea imaginii unui loc "i crearea 
identit!#ii locului. 

Un exemplu elocvent care subliniaz! 
nevoia unui limbaj al semnelor în ora" 
îl constituie Pia#a Libert!#ii în care este 
amplasat! Fântâna Zodiac. De"i înscris! 
în lista monumentelor istorice, fântâna 
conceput! de arhitectul Octav Doicescu 
"i inaugurat! în 1935 de regele Carol al II 
lea, este un element foarte pu#in promovat 
în rândul bucure"tenilor. Cu siguran#! 
acesta nu este un caz singular. Solu#ia 
pentru astfel de situa#ii ar putea consta în 
conceperea unui limbaj al semnalelor, al 
„balizelor urbane”, care s! atrag! aten#ia 
locuitorilor "i s! stârneasc! curiozitatea 
locuitorilor.

A!a cum iluminatul nocturn permite citirea ora!ului pe 
timp de noapte atât din punct de vedere func"ional, cât !i 
cultural, în egal# m#sur# putem atribui aceea!i importan"# 
prezen"ei semnelor în ora! pe timp de zi. 
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E XE M P L E  D E  B U N#  P R A C T I C#

Instala$ie de art# public# interactiv#, 
Salt Lake City

Instala#ia simbolizeaz! un teren înierbat. 
„Firele” sunt dispuse în plan într-o re#ea 
care reprezint! cadrul urban. Firele 
sunt flexibile "i permit interac#iunea cu 
oamenii. Compozi#ia formeaz! un spa#iu 
deschis, dar cu o form! clar definit!. 
Datorit! iluminatului nocturn interactiv, 
instala#ia r!mâne activ! "i pe timp de 
noapte. 

Sculptur# urbane, Ljubljana  
  

Aceast! sculptur! func#ioneaz!, de 
fapt, ca un punct de informare, menit 
s! marcheze intrarea unui parc "i s! 
contribuie la revitalizarea unei zone 
inactive "i neprietenoase. Ea informeaz! 
vizitatorii despre celealte instala#ii "i 
expozi#ii de art! care se g!sesc în parc.
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“Pixel Pour 2,0”, New York  
 

Obiect artistic amplasat pe trotuar, în 
calea trec!torilor. 

Instala$ie, Cordoba    
 

Instala#ia este opera unui renumit artist 
argentinian, Pablo Curutchet. A fost 
construit! integral din cutii de arton 
"i amplasat! pentru a”veghea” asupra 
trec!torilor într-o intersec#ie din Cordoba.
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A B O R D A R E  S I S T E M I C#    
Î N  B U C U R E"T I

În #esutul urban bucure"tean distingem 
mai multe tipuri de spa#ii ce pot fi 
eviden#iate "i activate prin semne. Acestea 
sunt în general spa#iile neutre, f!r! 
identitate, rezultate de cele mai multe ori 
în urma lucr!rilor de sistematizare sau 
în urma dezvolt!rilor cadrului urban. Se 
identific! astfel urm!toarele categorii de 
spa#ii:

A. Spa$iile reziduale verzi dintre blocuri 

Locuitorul cartierelor de blocuri este un 
consumator direct al spa#iilor reziduale 
verzi dintre blocuri "i din cartiere. Efectul 
"i timpul de consum sunt încetinite de 
contactul permanent "i inevitabil. Spa#iile 
reziduale verzi nu au limit!. Limita lor 
pare s! fie preluat! de limita blocurilor 
care le îngr!desc. Blocurile, la rândul lor, 
constituie un factor negativ, aproape 
depresiv, din cauza imaginii lor, în via#a 
cotidian! a locuitorului. Aceste spa#ii sunt 
goluri lipsite de func#iune "i de form!, ele 
sunt golurile dintre zonele organizate. 
Aceste spa#ii pot lua diferite forme "i 
interfe#e, cu condi#ia de a-"i men#ine 
propriet!#ile lor primare, cele de gol, 
non-form! "i de func#iune. Aceste spa#ii 
constituie o re#ea urban! de periferie ce 
poate fi considerat! o re#ea care poart! 
amprentele unui anumit tip de habitat 
– cel de periferie. Ele sunt obiectele unei 
vaste probleme de ambient, care sufoc! 
cea mai r!spândit! activitate din zon!. 

B. Spa$ii comunitare între blocuri   

Spa#ii transformate în goluri menite a fi 
consumate. Prin aceast! proprietate ele 
sparg monotonia înscriindu-se la un alt 
nivel de percep#ie spa#ial!, fiind spa#ii 
poten#iale pentru continu! schimbare "i 
constituind mobilul zonei. 

C. Spa$ii verzi în centrul unei intersec$ii 
sau între benzile carosabile

Acestea sunt spa#ii reziduale verzi 
consumate prin contact vizual din 
mi"care. Valoarea lor este mai degrab! 
una estetic! decât una func#ional!, 

ele fiind spa#ii pline, care au propria lor 
form!, menit!, de cele mai multe ori, 
reprezent!rii. Subordonate unui centru 
relativ pe care îl reprezint! sau sistemului 
de circula#ie în care î"i au propria lor 
func#iune, aceste spa#ii pot invoca acest 
element subordonator sau, cu alte cuvinte, 
ordinea, ierarhia, claritatea "i ra#iunea. 

D. Spa$ii publice de tip scuar, pia$et# sau 
pietonal, neatractive "i neutilizate

Acestea sunt spa#ii deja organizate 
morfologic ca spa#ii publlice, dar care nu 
au reu"it s! fie activate corespunz!tor "i 
s! atrag! utilizatori. Astfel de spa#ii se pot 
reg!si atât într-un #esut urban vechi, cât "i 
în zone nou dezvoltate, care nu au înc! o 
identitate clar definit!. 

Fiecare dintre cele patru categorii de 
spa#ii genereaz! oportunitatea apari#iei 
unor sisteme de semne.  Acestea pot fi 
de afirmare identitar!, de interac#iune "i 
de explorare, de orientare, de informare, 
"i pot fi exprimate prin diverse metode "i 
materiale, cum ar fi obiecte de art! sau 
instala#ii, culoare, lumin!, sau chiar în plan 
virtual prin realitatea augmentat!. Chiar 
dac! sunt subordonate unui anumit tipar, 
solu#iile pot fi unice, marcând identitatea 
excep#ional! a unui spa#iu, sau repetitive, 
eviden#iind un traseu sau o anumit! 
categorie de spa#ii cu caracteristici 
comune.
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Condi#ia este ca acestea s! se adreseze 
prin semnifica#ie în mod direct 
comunit!#ii locale, s! fie realizate pentru 
acea comunitate, pentru a consolida astfel 
sentimentul de apartenen#! la un loc 
anume.

Sistemul semnelor de orientare

Aceste semne se pot asem!na cu 
obiectele de relaxare vizual!. Acestea sunt 
elemente simbolice cu impact vizual, atât 
pe timp de zi, cât "i pe timp de noapte. 
Dincolo de amenaj!rile estetice, obiectelor 
li se poate atribui "i o alt! func#iune – o 
surs! de energie care poate fi folosit! la 
iluminare sau la asigurarea microclimat. 
În acest sens se pot folosi sisteme durabile 
aprovizionate cu energia rezidual! urban! 
– energie provenit! din captarea vibra#iilor 
sonore în zone de circula#ie intens!, 
energie solar! etc.. 

Sistemul semnelor de informare 

Astfel de semne trebuie s! provoace 
înteresul "i s! ofere informa#ie. Pentru 
a convinge privitorul, ele trebuie s! fi 
extrem de vizibile "i de atr!g!toare. 
Acestea pot fi simboluri, sisteme de afi"aj, 
obiecte de art! figurativ!, abstract! sau 
nonconformist!.

  

Sistemul semnelor de afirmare 
identitar# 

Toate interven#iile creeaz! o senza#ie 
puternic! asupra consmatorului vizual, 
senza#ie care domin! asupra percep#iei 
spa#iului "i astfel anuleaz! influen#a 
negativ! a zonelor asupra locuitorilor 
"i le scoate din anonimat. Prin astfel 
de interven#ii ele sparg monotonia, ele 
înscriindu-se la un alt nivel de percep#ie 
spa#ial!. Printre interven#iile posibile se 
pot reg!si obiecte bazate pe tehnologia 
ecologic!: surse de lumin! pe timp de 
noapte care func#ioneaz! în baza capt!rii 
energiei solare în timpul zilei; surse de ap! 
care func#ioneaz! prin captarea apelor 
pluviale. 

Sistemul semnelor de interac$iune "i e 
explorare 

Limbajul semnelor utilizat pentru astfel 
de spa#ii trebuie s! fie unul care incit! 
la comunicare "i stârne"te curiozitatea, 
deci interactiv, interesant "i intrigant. De 
regul!, semnele sunt concepute în baza 
exager!rii expresivit!#ii activit!#ilor care 
se desf!"oar! pe acest teren (de recreere, 
de joac! etc.), precum "i a rela#iilor 
referitoare la ierarhie "i la leg!turi. Acest 
gest transform! golul într-un spa#iu 
dominant al percep#iei. Semnele pot fi de 
dimensiuni "i de forme variate, precum "i 
din materiale diverse.
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E XE M P L I F I C#R I  D E  S PA$ I I  P U B L I C E  Î N  CA R E 
P O T  F I  I M P L E M E N TAT E  C E L E  PAT R U  S I S T E M E  D E 
S E M N E

Spa#iul ales reprezint! 
exemplul tipic pentru aceast! 
categorie. Se reg!se"te într-o 
zon! reziden#ial! cu densitate 
mare. Având avantajul 
amplas!rii de-a lungul unei 
artere principale de circula#ie,  
spa#iul este vizibil "i poate fi 
marcat printr-un semn de 
afirmare identitar!. 

Spa#iul ales reprezint! 
modelul clasic de spa#ii 
comunitare  dintr-e blocuri 
care func#ioneaz!, de regul!, 
ca spa#ii de adunare "i 
interac#iune social!. Pentru 
a îmbun!t!#i semnificativ 
aceast! experien#!, este 
necesar! implementarea unui 
semn de interac#iune. 

strategii de tem!

Spa#iul este inclus într-o 
intersec#ie între artere majore 
de circula#ie din Bucure"ti. 
Unica func#iune este aceea 
de a regulariza intersec#ia. 
Prin inserarea unui semn de 
orientare, parte a unui sistem 
de marcare a spa#iilor de acest 
gen din intersec#ii, spa#iul ar 
putea primi o particularitate 
estetic!.  

Acest spa#iu reprezint! o 
inten#ie de realizare a unui 
spa#iu public "i, în acela"i 
timp,  un e"ec de a-l face 
atractiv. Fiind o zon!  circulat! 
la nivel pietonal (magazine 
"i baruri la parter, cofet!rii, 
farmacii, sediul ANAF sector 
2), spa#iul poate fi vitalizat prin 
amplasarea unui semn de 
informare. 
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CA P I T O L U L  5
U N  C E N T R U  I N T E L I G E N T
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O R A%E L E  I N T E L I G E N T E 
S U N T  O R I E N TAT E  S P R E 
E XP E R I E N&$  % I  S P R E  S O L U& I I

U N  C E N T R U  I N T E L I G E N T 
R E P R E Z I N T$  U N  C E N T R U 
D I G I TA L I Z AT

S E R V I C I I L E  % I 
I N F R A S T R U C T U R A 
D I G I TA L$  S U N T 
I N T E R C O N E C TAT E  P E R F E C T 

Ora"ele înva#! din lec#iile trecutului "i aplic! 
tehnologia pentru a aborda probleme reale.

Investi#iile în IT sunt sistematice "i se 
îndreapt! c!tre acele proiecte care rezolv! 
problemele reale ale ora"elor. 

Serviciile "i infrastructura digitial! sunt 
optimizate pentru o popula#ie mobil!, 
oferind în acela"i timp solu#ii alternative 
pentru cei f!r! acces digital.

Serviciile digitale sunt accesate prin 
intermediul aplica#iilor pentru dispozitive 
mobile. Acest lucru permite conectarea 
ecosistemelor celor mai bune servicii din 
ora", în beneficiul tuturor utilizatorilor.

P R I N C I P I I  D E  B A Z$ U N  C E N T R U  I N T E L I G E N T

Imagina"i-v# un centru de ora! compact, u!or de parcurs pe jos, 
cu acces Wi-Fi, unde reziden"ii !i vizitatorii

/// pot avea acces la informa"ii în timp real despre o serie variat# 
de servicii !i de produse;
/// pot colecta informa"ii de oriunde din lume în orice moment; 
/// pot lucra în spa"ii de colaborare !i se pot întâlni cu colegii !i 
cu clien"ii în locuri care stimuleaz# creativitatea; 
/// au cl#diri !i dispozitive inteligente, care economisesc energie 
!i sporesc confortul !i calitatea vie"ii;
/// pot monitoriza !i mic!ora impactul asupra mediului în timp 
real.

Astfel de zone vor deveni centre de inova"ie. Aceste districte vor 
avea o concentrare ridicat# de oameni clasi$ca"i drept „clasa 
creativ#”, care pot deveni un motor nou pentru economia local#.

Tr!im într-o er! în care tehnologiile au consecin#e puternice asupra 
modului în care tr!im, în care ne petrecem timpul "i energia, precum 
"i asupra modului în care ne conect!m cu mediul construit "i cu 
comunit!#ile, atât la nivel local, cât "i la nivel global.

Conceptul de ora"/centru inteligent poate fi în#eles, într-o manier! 
simplificat!, ca acel ora"/centru  care cre"te calitatea vie#ii prin 
intermediul datelor "i a tehnologiei, prin servicii mai eficiente "i printr-o 
abordare activ! a provoc!rilor economice, sociale "i de mediu.

Ast!zi, exist! oportunit!#i însemnate pentru adoptarea noilor tehnologii 
care ar putea transforma modul în care locuitorii "i turi"tii se rela#ioneaz! 
"i interac#ioneaz! cu ora"ele lor.

Unele dintre tehnologiile convergente includ: sisteme de distribu#ie cu 
fibr! optic! "i Wi-Fi, sisteme localizate de energie solar! regenerabil!; 
sisteme de telefonie celular!, stocarea datelor în cloud, sisteme de 
senzori "i comunica#ii de frecven#! radio în câmpul apropiat etc.

Oportunit!#ile de a dezvolta beneficii specifice pentru func#iile fixe din 
centrele ora"ului includ sisteme care ofer! parcare inteligent!, iluminat 
inteligent, pubele inteligente, aplica#ii de trafic în timp real, panouri 
publicitare inteligente etc. 



restart bucure"ti 179restart bucure"ti 178

23. Information and Communication 
Technologies/ICT.

24. Cf. Smart Cities Council (2013), 
Smart Cities Readiness Guide. 
The Planning Manual for Building 
Tommorrow’s Cities Today, pp. 2ff.

25. Cf. ibidem.

26. Cf. ibidem, pp. 3ff.

27. Open Data.

28. Open Standards.

22.  Cf. Green, B. (2019), The Smart 
Enough City. Putting Technology in Its 
Place to Reclaim Our Urban Future. 
Cambridge (MA): The MIT Press.

Ora"ul inteligent este unul din subiectele preferate ale urbanismul 
actual, cu toate c! politicile publice "i proiectele pe care le presupune 
nu produc întotdeauna rezultatele anticipate.22 Din acest motiv, am 
sistematizat în paragrafele urm!toare doar chestiunile practice legate 
de preg!tirea transform!rii Bucure"tiului într-un ora" inteligent. Astfel, 
defini#ia pe care o vom folosi în textul de fa#! este urm!toarea: un ora" 
inteligent folose"te tehnologia informa#iei "i a comunica#iilor (TIC)23  
pentru a deveni mai sociabil, mai practic "i mai durabil.24 Cu alte cuvinte, 
un ora" inteligent este un ora" în care lumea prefer! s! locuiasc! "i s! 
lucreze sau, cu alte cuvinte, în care dore"te s! î"i tr!iasc! via#a.

În acest context, tehnologia informa#iei "i a comunica#iilor (TIC) 
îndepline"te trei sarcini principale: colectarea datelor, comunicarea 
informa#iilor relevante "i asisten#a în luarea deciziilor. Mai exact, datele 
colectate determin! starea infrastructurilor critice ale ora"ului în timp 
real, în vreme ce senzorii folosi#i transmit informa#iile relevante spre 
centrele de prelucrare "i spre cele de comand!. La rândul ei, prelucrarea 
automatizat! a datelor produce, în principiu, dou! tipuri de rezultate: ea 
ordoneaz! priorit!#ile de interven#ie la infrastructurile critice ale ora"ului 
"i declan"eaz! opera#iunile curente de gestiune urban! (devierea 
traficului pentru evitarea ambuteiajelor) sau pe cele excep#ionale 
(direc#ionarea echipajelor de interven#ie în cazul inunda#iilor).25

Pragmatic, ora"ul inteligent presupune alinierea responsabilit!#ilor 
administra#iei publice cu setul capacit!#ilor tehnologice de care 
dispune. Intrând pu#in mai în detaliu, responsabilit!#ile administra#iei 
publice pot fi încadrate în urm!toarele opt categorii: mediul construit, 
energia, telecomunica#iile, transporturile, alimentarea cu ap! "i 
canalizarea, s!n!tatea "i serviciile sociale, siguran#a public! "i, în final, 
taxele "i impozitele locale. La rândul lui, setul capacit!#ilor tehnologice 
este alc!tuit din urm!toarele componente: m!surare "i control, 
conectare, interoperabilitate, securitate "i confiden#ialitate, gestiunea 
datelor, resursele de calcul "i analiza informa#iilor. Suprapunerea 
responsabilit!#ilor peste capacit!#ile tehnologice trebuie s! respecte 
îns! urm!toarele priorit!#i:26

• Rela#ia între cet!#eni "i administra#ia public! trebuie s! fie eficient!, 
comod! "i transparent!;

• Datele utilizatorilor trebuie s! r!mân! confiden#iale, iar politicile 
(regulile) de confiden#ialitate trebuie s! fie publice "i u"or de în#eles 
pentru toat! lumea;

• Schimburile de date între institu#iile publice "i al#i operatori trebuie 
s! fie facile "i controlate;

• Alertele transmise popula#iei trebuie s! fie rapide "i relevante;

• Monitorizarea riscurilor tehnologice "i a celor meteorologice trebuie 
f!cut! în timp real;

• Toate solu#iile tehnologice adoptate trebuie s! îmbun!t!#easc! 
semnificativ oferta serviciilor publice;

• Administra#iile publice trebuie s! încurajeze sistematic folosirea 
datelor deschise;27

• Administra#iile publice trebuie s! î"i p!streze independen#a fa#! 
de furnizorii de solu#ii tehnologice, pentru a stimula concuren#a 
între ei "i pentru a elimina barierele de intrare pe pia#!. Modul cel 
mai eficient de a îndeplini aceast! condi#ie const! în adoptarea 
unor standarde deschise,28 concomitent cu evitarea sistematic! a 
standardelor închise.29

Pornind de la priorit!#ile de mai sus, putem schi#a câteva direc#ii 
generale de ac#iune, care pot fi studiate mai îndeaproape pentru a g!si 
solu#iile optime pentru Bucure"ti. Pentru a le parcurge mai u"or, le-am 
împ!r#it în dou! categorii. Astfel, categoria proceselor necesare ora"ului 
inteligent include urm!toarele ac#iuni:

• Adoptarea standardelor deschise sus#ine integrarea unor solu#ii 
informatice "i tehnologice diferite, venite de la furnizori separa#i, 
reducând astfel costurile administra#iei publice "i încurajând 
concuren#a între furnizori;

• Aderarea la o politic! urban! comun! de centralizare "i de 
prelucrare a datelor relevante pentru ora"ul inteligent u"ureaz! 
transferul de informa#ii între p!r#ile implicate "i reduce drastic 
costurile administra#iei publice;

• Serviciile publice inteligente transfer! o parte semnificativ! a 
interac#iunii între cet!#eni "i administra#ia public! în mediul 
virtual. Din acest motiv, ele pot semnificativ costurile pentru 
serviciile publice, precum "i timpul petrecut în ob#inerea lor, cât! 
vreme solu#iile adoptate sunt eficiente "i u"or de folosit. Totu"i, 
ele presupun o alfabetizare tehnologic! suficient de consistent! 
a publicului larg, motiv pentru care trebuie înso#ite de campanii 
sus#inute de familiarizare "i de adop#ie. Trebuie re#inut aici faptul 
c! o calitate slab! a solu#iilor informatice folosite poate sc!dea 
dramatic aderen#a pe care o au serviciile publice inteligente în 
rândul popula#iei;

• Transportul inteligent încurajeaz! locuitorii "i turi"tii s! aib! un 
comportament eficient "i responsabil de deplasare în ora" "i în 
împrejurimile lui, asigurându-le un portofoliu cât mai variat de 
moduri alternative de transport. Acolo unde este posibil, solu#iile 
dedicate transportului inteligent ar trebui s! acorde prioritate 
transportului nemotorizat "i celui în comun;

• Tranzac#iile inteligente cresc siguran#a "i transparen#a pl!#ilor 
virtuale, indiferent de volumul lor. Mai mult, ele integreaz! o suit! 
cât mai bogat! de moduri de plat!, reducând astfel transferurile de 

Ora!ul inteligent este unul din subiectele preferate ale urbanismul 
actual, cu toate c# politicile publice !i proiectele pe care le 
presupune nu produc întotdeauna rezultatele anticipate.

29. Proprietary Standards.
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numerar. În acela"i timp îns!, securitatea tranzac#iilor inteligente 
trebuie îmbun!t!#it! constant, pentru a reduce criminalitatea 
informatic!;

• Supravegherea inteligent! a ordinii publice poate contribui 
la reducerea criminalit!#ii, îns! ea trebuie tratat! cu o aten#ie 
deosebit!, deoarece poate înc!lca dreptul la intimitate.

În cea de a doua categorie intr! direc#iile de ac#iune dedicate produselor 
necesare ora"ului inteligent:

• Locuin#ele inteligente (domotica) automatizeaz! sarcinile 
domestice, asigur! securitatea casei "i se coordoneaz! cu re#elele 
edilitare inteligente. Momentan costurile locuin#elor inteligente 
sunt relativ mari, dar ele vor sc!dea probabil sensibil în viitor, odat! 
cu dizolvarea treptat! a monopolurilor "i a oligopolurilor din pia#!;

• Cl!dirile inteligente reduc consumul energetic "i cresc confortul 
locuirii sau pe cel al muncii. De asemenea, ele tind s! creasc! 
valoarea imobiliar! a zonelor în care sunt construite;

• Infrastructura inteligent! transmite în timp real informa#ii 
despre starea ei de func#ionare "i despre interven#iile necesare 
pentru remedierea avariilor ap!rute. Trebuie re#inut aici faptul c! 
infrastructura inteligent! include atât trama stradal!, cât "i re#elele 
edilitare, integrând astfel o suit! variat! de sisteme într-o singur! 
platform!. Avantajele principale ale infrastructurii inteligente 
constau în primul rând în optimizarea func#ion!rii re#elelor edilitare, 
iar în al doilea rând, în reducerea sim#itoare a timpilor de interven#ie 
pentru repara#ii;

• Parcarea inteligent! eficientizeaz! utilizarea stocului de parc!ri 
existente, reducând concomitent perioada de c!utare a unui 
loc liber de parcare "i pe cea de plat! a sumei datorate. Trebuie 
subliniat îns! aici faptul c! parcarea inteligent! face parte din 
politica de parcare a Municipalit!#ii, care trebuie s! urmeze trei pa"i 
importan#i: taxarea atent! "i corect! a locurilor de parcare de pe 
strad!, direc#ionarea veniturilor din taxele ob#inute spre cartierele 
care ofer! locurile respective de parcare "i finan#area ulterioar! 
a serviciilor publice din acele cartiere, iar la final, regândirea 
necesarului de parc!ri pe lot din normativele de proiectare.30

Întotdeauna trebuie abordate problemele complexe ale Bucure"tiului, 
în locul rezolv!rii unor probleme simpliste. Cu alte cuvinte, profunzimea 
problemei studiate determin! oportunit!#ile "i limit!rile tehnologice "i 
nu invers. De exemplu, mobilitatea (fizic!) este legat! mai întotdeauna 
de inechitatea social!, motiv pentru care nu poate fi rezolvat! printr-o 
simpl! optimizare tehnic!.

Indiferent de direc"ia adoptat# de Municipalitate, ea trebuie s# 
respecte urm#toarele cinci principii, astfel încât Bucure!tiul s# nu 
devin# prizonierul unor solu"ii tehnologice punctuale, irelevante 
pentru problemele lui structurale:31

1

2

3

4

5

Tehnologia trebuie folosit! la îndeplinirea nevoilor sociale "i la 
perfec#ionarea politicilor publice "i nu la determinarea sensului "i 
a obiectivelor acestor politici. Mai exact, strategia dedicat! ora"ului 
inteligent trebuie s! fie similar! cu strategia general! a ora"ului, f!r! ca 
tehnologia s! dicteze vreodat! viziunea sau scopurile ei.

Reforma politicilor "i a programelor municipale trebuie s! aib! 
întotdeauna prioritate în fa#a tehnologiilor inovatoare, deoarece 
politicile sau programele Municipalit!#ii nu au nevoie, de regul!, decât 
de o suit! relativ compact! de analize, f!cut! pe ni"te seturi restrânse de 
date. Din acest motiv, Municipalitatea ar trebui s! î"i pun! întotdeauna 
urm!toarele dou! întreb!ri: pot fi îndeplinite obiectivele politicii sau ale 
programului respectiv f!r! a folosi vreo solu#ie tehnologic! inovatoare? 
%i, mai departe: este oportun impactul programului sau al politicii 
respective? Cele dou! întreb!ri limiteaz! astfel dependen#a de solu#iile 
tehnologice avansate, în majoritatea situa#iilor curente cu care se 
confrunt! Municipalitatea.

Solu#ia tehnologic! adoptat! trebuie s! sus#in! întotdeauna valorile 
democra#iei. Riscul major apare aici din cauza asimetriilor informa#ionale, 
care au tendin#a inerent! de a afecta dreptul la intimitate al cet!#enilor.

Dezvoltarea aptitudinilor "i a capacit!#ii de procesare "i de analiz! în 
interiorul Municipalit!#ii este mult mai important! decât nivelul de 
sofisticare a datelor folosite. Cu alte cuvinte, este mult mai important 
ca departamentele din cadrul Municipalit!#ii s! determine volumul 
minim de date necesare pentru problemele lor recurente "i s! le poat! 
transfera u"or în interiorul Municipalit!#ii "i spre alte institu#ii publice cu 
care lucreaz!, decât s! adopte solu#ii tehnologice noi "i costisitoare.

30.  Cf. Shoup, D. (2011/2017), The High 
Cost of Free Parking. Abingdon (OXF): 
Routledge, p. 15.

31. Cf. Green, B. (2019), The Smart 
Enough City. Putting Technology in Its 
Place to Reclaim Our Urban Future. 
Cambridge (MA): The MIT Press, pp. 
158ff.
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ACA D E M I E I  1  |  FA B R I CA 
D E  I N D U ST R I I  C R E AT I VE

18 idei. 18 proiecte

Intersec#ia str!zilor Doamnei "i Academiei 
a fost întotdeauna un loc vibrant, plin 
de via#!, prezent în inima Bucure"tiului. 
Aici se aflau "i Galeriile Blanduziei, teren 
închiriat în vara anului 1902 de Teatrul 
Na#ional, pentru a improviza o scen! 
unde aveau loc piese de teatru, iar pasajul 
se deschidea spre promenad! "i avea 
func#iuni publice la parter: magazine, 
terase, "i chiar cinematograful Lux pe 
col#ul de vizavi

Tocmai caracterul public al acestei zone 
invit! comercian#ii s! î"i deschid! cât 
mai mult parterul c!tre strad!, cu vitrine 
ofertante, ferestre mari pân! jos, copertine 
etc.

Numele str!zii a fost dat de fosta 
Academie Sfântul Sava, amplasat! pe 
actualul loc cu statui din pia#a Universit!#ii, 
demolat! înainte de a se a inaugura 
cl!direa Academiei (Universitatea de azi) în 
1869.

În 1936, cinematograful de pe col#ul 
cu strada Doamnei a fost înlocuit de 
imobilul cunoscut drept Tehnoimport (sau 
Adriatica), densificând zona, dar totodat! 
încercând s! p!streze parterul public.
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În prezent, zona este împânzit! de cl!diri 
aflate într-o stare avansat! de degradare, 
cu ferestre baricadate "i f!r! func#iuni la 
nivelul str!zii. Chiar dac! în trecut s-au 
mai încercat anumite activ!ri de spa#ii, 
investitori priva#i care au deschis cafenele, 
flor!rii, restaurante etc., majoritatea au 
fost închise definitiv în anul 2015, odat! 
cu evenimentul Colectiv, care a îndreptat 
aten#ia autorit!#ilor spre toate localurile ce 
func#ionau în spa#ii neadecvate din per-
spectiva legisla#iei în vigoare.

Prin urmare, un prim pas în revitalizarea 
zonei "i al cre"terii atractivit!#ii pentru 
pietoni este consolidarea structural! a 
cl!dirilor, îndep!rtând astfel riscul seismic 
al actualelor imobile, iar apoi activarea lor 
cu func#iuni publice care r!spund nevoilor 
actuale. 

O P O R T U N I T#$ I  D E  T E M#

Cl!direa în cauz! se afl! în proprietatea ad-
ministra#iei publice, fapt ce îi ofer! "ansa 
de a deveni un exemplu de spa#iu atractiv, 
dat înapoi ora"ului sub forma unor mod-
ule de închiriat pentru mici afaceri creative 
ce ar beneficia de adresa central!. Modelul 
ideal de urmat ar fi conceptul „Artists in 
Residence”, ce invit! arti"ti, academicieni 
sau curatori în spa#iile oferite de diverse 
institu#ii pentru a-"i desf!"ura activitatea, 
conlucrând "i împrumutând cuno"tin#e 
unii de la al#ii.

Posibilit!#ile de interven#ie trebuie s! #in! 
cont de deschiderea mare de la nivelul 
str!zii, ce poate lua forma unui portic 
continuu, similar celui de vizavi. Str!pun-
gerea trebuie s! treac! local prin corpul A 
pân! în curtea din spate, pentru a deveni 
accesibil! trec!torilor "i celor interesa#i de 
activit!#ile de la etaj. Func#iunile din parter 
vor fi de tip cafenea/expozii#ii sau chiar 
spa#ii de desfacere pentru atelierele de 
crea#ie din ansamblu.
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Un exemplu de succes pentru conceptul 
Artists in Residence este spa#iul Q21 din 
cadrul complexului Museumsquartier, 
unde arti"ti interna#ionali locuiesc "i cree-
az! în studiouri private special amenajate, 

dar "i în spa#ii comune, promovând astfel 
schimburi culturale. Bucure"tiul nu are 
momentan astfel de spa#ii de oferit, Acad-
emiei 1 putând fi un proiect fanion în acest 
sens.
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TO N I T Z A  7- 9  |  PA R CA R E 
S U PR AT E R A N&  M U LT I E TA JAT& 
Amplasamentul propus se g!se"te în 
Centrul Istoric al Municipiului Bucure"ti, 
între Splaiul Independen#ei "i Str. N. 
Tonitza, "i are momentan func#iunea de 
parcare cu plat!. 

În contextul limit!rii accesului auto in 
Centrul Istoric "i al schimb!rii caracterului 
str!zilor în pietonale, a unei politici care 
încurajeaz! redarea trotuarului pietonilor 
"i eliminarea spa#iilor de parcare de pe 
trotuare, se contureaz! ca indispensabil! 
conceperea unor parc!ri care s! 
deserveasc! un num!r cât mai mare 
de vehicule, respectând în acela"i timp 
parcelarul "i tipologia fronturilor din zon!.

Proiectul vine în completarea parcajului 
subteran de la Pia#a Universit!#ii, 
asigurând astfel un num!r mai mare de 
locuri de parcare pentru Centrul Istoric.
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Necesitatea interven#iei apare nu numai 
la nivel func#ional, ci "i la nivel spa#ial. 
Momentan, terenul gol reprezint! o 
ruptur! inestetic! în #esutul urban, 
sim#indu-se nevoia unific!rii fronturilor, 
atât pe Splai, cât "i pe strada Tonitza.  

De asemenea, este oportun! realizarea 
unei leg!turi pietonale între Splai "i 
centrul istoric. 

Deficien$ele majore ale situa$iei actuale 
privind necesarul de dezvoltare a zonei:

• Terenul studiat are în prezent 
func#iunea de parcare cu plat!, 
îns! caracterul improvizat face ca 
utilizarea efectiv! a parc!rii s! fie 
dificil!; nu exist! infrastructur!, suport 
corespunz!tor, marcaje, nu exist! un 
inel clar de circula#ie, este insuficient 
un singur punct de acces, care s! 
permit! atât intrarea, cât "i ie"irea;

• Atât înspre Splaiul Dâmbovi#ei, cât 
"i înspre Str. Tonitza, fa#ada este 
destructurat!, reprezentând o ruptur! 
în linia general! a frontului;

• Din cauza caracterului impropriu 
de utilizare a terenului, zona este 
insalubr! "i are un grad ridicat de 
promiscuitate;

• Conexiunile la nivel pietonal între 
str!zile adiacente "i în interiorul 
incintei sunt ineficiente. De asemenea, 
diferitele accesuri în incint! sunt 
amenajate neglijent;

• În orele de vârf, locurile de parcare 
disponibile sunt insuficiente, dar, 
cu toate acestea, fluxul intr!ri-ie"iri 
genereaz! ambuteiaje pe Splaiul 
Independen#ei. 
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Aceast! interven#ie ar avea multiple efecte 
benefice, îmbun!t!#ind accesibilitatea 
zonei "i încurajând diversificarea ei 
func#ional!. Pe termen lung, efectul 
scontat const! în cre"terea economic! "i în 
încurajarea investitorilor în zona Centrului 
Vechi.

Obiectivul proiectului const! în cre"terea 
mixajului categoriilor de vârst! în cadrul 
Centrului Vechi "i a num!rului persoanelor 
cu dizabilit!#i, crescând accesibilitatea 
zonei, prin conceperea unui sistem 
automatizate de parcaje "i a unor spa#ii 
comerciale secundare, mai ales la nivelul 
parterului.

Sunt necesare interven#ii la nivel de: 
paviment, iluminat, mobilier urban. 

O P O R T U N I T#$ I  D E  T E M#

Prin proiect va fi p!strat! func#iunea 
actual! a sitului, aceea de parcare public!, 
amplificând-o îns! la capacitatea maxim! 
permis! de teren "i de regulamentele 
locale. În acela"i timp, parterul construc#iei 
va fi prietenos pentru pietoni, având 
incluse spa#ii comerciale "i un pasaj 
pietonal care va permite scurtcircuitarea 
terenului între Centrul Vechi "i Splaiul 
Independen#ei. 

Cl!direa va c!uta s! se integreze în tipicul 
"i în spiritul fondului construit existent, dar 
va constitui un semnal pentru func#iunea 
pe care o deserve"te "i pentru zona 
Centrului Vechi.
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F R A N C E Z&  2 6 -2 8  |  AC T  CO R N E R .
PAVI L I O N   S O C I O  -  C U LTU R A L 
Amplasamentul propus se g!se"te în 
Centrul Istoric al Municipiului Bucure"ti, 
la inetersec#ia dintre strada Francez! "i 
strada Tonitza. 

Strada Francez! este una dintre cele mai 
vechi artere activ comerciale din Centrul 
Vechi.  De-a lungul timpului, în func#ie de 
diferitele evenimente istorice, aceasta "i-a 
schimbat denumirea: „Uli#a Cur#ii” (1650), 
„Uli#a I"licarilor” (secolul XVIII-XIX), „Uli#a 
Fran#uzeasc!” (secolul XIX), „strada Carol” 
(dup! 1866), „strada 30 Decembrie” (1948),   
„strada Iuliu Maniu” (dup! 1990) "i de abia 
în 2007 a revenit la denumirea actual!. 

Înc! din 1938, când au fost demolate 
imobilele de la nr. 26 "i 28, terenul a r!mas 
neconstruit.  

18 idei. 18 proiecte
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În prezent, terenul nu are nicio func#iune, 
este neîngrijit "i invadat de vegeta#ie 
spontan!. Este un spa#iu rezidual 
neatractiv, amplasat chiar în inima 
ora"ului. 

Aflat la confluen#a mai multor fluxuri de 
circula#ie pietonal!, într-o zon! foarte 
activ! din punct de vedere comercial, 
terenul este perceput ca o zon! gri care 
afecteaz! atât vizual compozi#ia urban!, 
cât "i calitatea vie#ii. Prin prezen#a sa 
neatr!g!toare, acesta contribuie nu numai 
la degradarea vizual! a peisajului urban, ci 
"i la degradarea identit!#ii zonei.

Oportunitatea interven#iilor asupra 
acestui spa#iu const! în crearea unui 
spa#iu - semnal, prin umplerea golului cu 
elemente vibrante, astfel încât s! sus#in! 
dezvoltarea unui cadru urban plin de 
vitalitate.

O P O R T U N I T#$ I  D E  T E M#
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Interven#ia poate sprijini "i o eventual! 
dezvoltare a paracajului de vizavi, de pe 
strada Tonitza, generând un spa#iu cu ca-
racter de pia#et! urban!. Având în vedere 
caracterul istoric "i cultural al zonei, spa#iul 
ar putea fi transformat într-un „hot spot” 
dedicat exprim!rii artistice prin:

• Activarea calcanului 

• Activarea terenului cu construc$ii 
u"oare în utilizare socio-cultural#
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C I N E M A  DAC I A / M A R CO N I  | 
C E N T R U  M U LT I F U N C% I O N A L 

Pe Calea Grivi#ei nr. 137 se g!se"te unul 
dintre ultimele cinematografe interbelice 
ale Bucure"tiului, singurul care a 
supravie#uit dintre cele trei concentrate în 
aceast! zon!: Feroviarul, Buze"ti "i Dacia. 
În urma tras!rii noului Bulevard Buze"ti, 
celelalte dou! au fost demolate, îns! 
Dacia a avut "ansa de a se afla în linia a 
doua, sc!pând momentan de interven#ii 
radicale, fiind doar l!sat uit!rii.

În ciuda faptului c! este clasat! pe Lista 
Monumentelor Istorice (LMI) cu indicativul 
1172 B-II-m-B-18890, starea cl!dirii este 
critic! în prezent. Construit în anul 1930, 
cinematograful "i-a tr!it perioada de 
glorie pân! la na#ionalizarea din 1948, 
când a început declinul prelungit pân! în 
anul 1990, perioad! în care a continuat s! 
func#ioneze ca cinematograf de cartier. 
În paralel cu proiec#iile de film, aici se 
montau pe mica scen! "i specatacole de 
teatru.

Situa#ia juridic! de-a lungul timpului a 
fost destul de tulbure, dup! anii ‘1990 
cl!direa s-a aflat în litigiu pân! în 2016, 
statul fiind incapabil s! investeasc! în 
reabilitare. Astfel, imobilul a fost restituit 
de România Film celor cinci mo"tenitori ai 
proprietarilor de dinainte de na#ionalizare.
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Între timp, cl!direa a fost folosit! de 
oamenii f!r! ad!post din zon!, fiindc! 
proprietarii nu au interesul "i nu de#in 
resursele financiare pentru un demers 
de restaurare al monumentului, iar ora"ul 
nu de#ine un mecanism de a recupera 
cl!dirile de patrimoniu de la proprietari 
care nu le pot readuce la via#!.

De partea cealalt! a str!zii, la intersec#ia  
Grivi#ei cu Buze"ti, pân! nu demult se 
afla o alt! cl!dire emblematic! pentru 
zon!: cinema Feroviar, a c!rui cupol! 
este împ!mântenit! în memoria celor 
care cuno"teau zona înainte de anul 
1990. Ca multe alte simboluri antebelice 
"i interbelice, "i acest imobil a disp!rut 
din peisajul Bucure"tiului, fiind înlocuit în 
prezent de cl!direa de birouri de 15 etaje 
The Mark, un turn de sticl! ce omite s! 
aminteasc! de caracterul locului.

O soart! similar! o poate avea în curând "i 
Cinema Dacia, aflându-se într-o zon! de in-
teres trezit de diametrala Buze"ti.
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În ultimii ani, au existat totu"i mai multe 
ini#iative de informare a popula#iei cu 
privire la starea critic! a cinematografului 
Dacia, printre care Andrei Panaitescu 
"i echipa Industrii Cultural Creative, ce 
organizeaz! diverse evenimente pentru 
a readuce obiectivul în circuitul public, 
creând astfel o comunitate în jurul 
recuper!rii cinematografului.

Campania „Cinema Marconi - Motor!” a 
f!cut ca timp de 10 zile s! ruleze filme 
în interior, care s! r!sune pân! la nivelul 
str!zii, iar pe fa#ad! au fost proiectate 
filme originale create special pentru acest 
eveniment. 

Cea mai prezent! interven#ie îi revine 
lui Alexandru Ciubotariu prin „Marconi 
Playground”, în care a umplut ferestrele 
"i u"ile cu panouri pictate contrastant, 
elemente ce rezist! "i în prezent "i 
continu! s! stârneasc! interesul "i 
curiozitatea trec!torilor.

O P O R T U N I T#$ I  D E  T E M#

Având în vedere câte componentele 
valoroase care au fost "terse din fondul 
construit al acestei zone centrale, este 
imperios necesar s! se readuc! la 
via#! m!car cele câteva monumente 
r!mase, pentru a men#ine vie identitatea 
caracteristic! locurilor cu istorie, dar totu"i 
reinventându-le "i adaptându-le totu"i la 
cerin#ele prezentului.

Cinema Dacia/Marconi are un avantaj 
major în configura#ia interioar! dat! de 
func#iunea ini#ial!, respectiv scena cu 
ecranul de proiec#ie, gradenele cu scaune 
"i logiile, elemente ce trebuie men#inute "i 
valorificate prin proiect.

Astfel, revitalizarea imobilului poate crea 
un spa#iu flexibil, cu func#iuni diverse, 
precum centru cultural multifunc#ional 
de cartier, sal! de evenimente "i concerte, 
teatru "i, nu în ultimul rând, cinematograf.
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Astfel, inima noii extinderi o reprezint! 
sala de cinema, iar restul cl!dirii este 
ocupat! de restaurante, de cafenele "i de 
spa#ii comerciale, impreun! formând un 
nucleu ce se adreseaz! tuturor claselor 
sociale "i de vârst!. Nu în ultimul rând, 
activarea vechii prim!rii a generat învierea 
spa#iilor publice adiacente, lucru esen#ial 
"i în cazul proiectului Cinema Dacia, care 
are posibilitatea de a crea o leg!tur! 
important! la nivelul pietonului între 
Bulevardul Buze"ti "i Gara de Nord.

Succesul noului Cinema Dacia va influen#a 
"i restul interven#iilor în vechiul #esut de 
pe Calea Grivi#ei. Obiectivul va beneficia 
"i de deschiderea oferit! de proiectul 
PIDU - Calea Grivi#ei, care va asigura un 
flux de oameni chiar prin fa#a intr!rii. 
Noua amenajare a traseului pietonal se 
extinde "i pe Strada Atelierului, eliberând 
trotuarele de ma"ini, oferind "ansa 
cinematografului s! se articuleze la 
nivelul trotuarului prin func#iuni publice 
tip cafenea/restaurant sau magazine 
tematice.

Faptul c! acoperi"ul este atât de degradat, 
practic inexistent prin protec#ia oferit!, 
poate fi privit ca o oportunitate de a 
îmbun!t!#i ansamblul. Prin urmare, se 
poate propune un acoperi" retractabil, 
ce ar transforma cinematograful vara 
într-o sal! de proiec#ii deschis!, în aer 
liber, cu un caracter puternic diferit de 
cinematografele clasice din mall-uri.  Din 
punct de vedere social, dar "i economic, 
ora"ul beneficiaz! de acest tip de spa#ii 
flexibile, adaptabile func#ional, sporindu-
le atractivitatea pe termen lung. Se 
creeaz! astfel locuri cu valen#e multiple, 
ce indeamn! oamenii s! revin! "i s! aib! 
parte de experien#e diverse.

Un exemplu de astfel de revitalizare îl 
constituie proiectul prim!riei Oldham, 
o cl!dire monument istoric din centrul 
ora"ului industrial din nordul Marii 
Britanii. Proiectul s-a dorit a fi promotorul 
regener!rii întregului centru, mizând 
pe mixaj func#ional "i pe o atractivitate 
sporit!.
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B A I A  G R I VI%A  |  B A I E  CO M U N A L&

Înc! din vremea romanilor, b!ile publice 
(termele) constituiau, în primul rând, o 
activitate social!, un eveniment central 
în via#a cet!#enilor. Majoritatea ora"elor 
aveau cel pu#in un astfel de spa#iu, care 
facilita concomitent men#inerea igienei "i 
recreerea.

În orient, hamamul (sauna umed!) are 
istorie veche ca ritual de purificare, dar "i 
ca prilej de discu#ii "i chiar pentru alian#e 
politice/economice.

În prezent, b!ile publice s-au transformat 
în spa-uri "i centre de wellness, iar 
Bucure"tiul, dintre toate locurile vechi 
consacrate cu aceast! func#iune, a r!mas 
doar cu Baia Comunal! Grivi#a. Situat! la 
adresa Sfin#ii Voievozi nr. 1, lâng! biserica 
omonim!, baia se afl! momentan în 
administra#ia Prim!riei Municipiului 
Bucure"ti.

Fondat! în 1887, cl!direa a supravie#uit 
celor dou! cutremure mari "i celor dou! 
r!zboaie mondiale din secolul trecut, 
în anul 2003 fiind renovat! superficial. 
Instala#iile "i utilajele de produs abur sunt 
înc! cele originale, fabricate chiar de firma 
italian! Lamborghini.

La începutul secolului XX, apa cald! nu 
era la îndemâna oricui, iar Bucure"tenii 
de rând f!cuser! un adev!rat cult pentru 
igiena corporal! "i pentru socializarea în 
aburii fierbin#i dintr-o baie public!. 

Cu timpul, frecventarea acestor locuri a 
devenit ceva desuet, iar ast!zi clien#ii B!ii 
Grivi#a sunt în principal seniori, care vin 
din obi"nuin#!, sau oamenii s!raci care 
nu au alte posibilit!#i. Având în vedere 
c! totu"i exist! doritori, restaurarea 
"i consolidarea cl!dirii sunt absolut 
necesare, "i putând atrage în viitor "i alte 
categorii sociale.
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Pe la 1870, Bucure"ti avea 4 b!i publice: 

Baia turceasc! (hamam) pe strada %elari, 
Baia ruseasc! (cu aburi) pe strada Neg-
ru-Vod!, reconstruit! apoi de Meltzer, Baia 
Mitraszewski din mahalaua Dudescului 
(Sfin#ii Apostoli) "i Baia cu pucioas! a Doc-
torului Lucaci de lâng! Palatul Regal. 

Apoi, baia turceasc! "i cea de pucioas! au 
fost desfiin#ate "i înlocuite cu b!ile Eforiei 
"i cu b!ile Doctorului Erdreich, ini#ial în 
strada Vestei, ulterior mutate lâng! Biseri-
ca Armeneasc!.

În 1937, România avea aproximativ o baie la 
2.000 de locuitori.
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O P O R T U N I T#$ I  D E  T E M#

Locul este bine întip!rit în memoria 
colectiv! ca baie comunal!, iar orice 
interven#ie contemporan! trebuie f!cut! 
în spiritul unei strategii de regenerare 
urban! ce se bazeaz! tocmai pe 
asemenea elemente identitare puternice 
precum Baia Grivi#a. Pozi#ia central! îi 
asigur! o bun! accesibilitate, iar proiecte 
precum PIDU-Calea Grivi#ei vor introduce 
locul în circuitul principal de promenad! 
al ora"ului, deschizând astfel obiectivul 
chiar "i din punct de vedere turistic.

Suplimentar func#iunii principale se vor 
amenaja spa#iile de la nivelul trotuarului 
cu o cafenea/restaurant sau spa#ii 
comerciale, atât pentru clien#ii b!ii, cât "i 
pentru trec!tori.

Un exemplu de bun! practic! din 
România finalizat recent, în octombrie 
2020, este Baia Comunal! Sibiu, unde 
cl!direa de patrimoniu a fost complet 
reabilitat! "i urmeaz! s! fie clasat! ca 
monument istoric, împlinind anul acesta 
116 ani de când a fost înfiin#at!.

Lucr!rile au constat în consolidare, n 
refacerea funda#iei bazinului de înot, 
în recompartiment!ri, în reloc!ri "i în 
extinderi ale s!a#iilro exsitente, precum "i 
în modernizarea tuturor instala#iilor. Toate 
elementele arhitecturale valoroase au 
fost conservate "i ref!cute acolo unde nu 
au mai putut fi recuperate. Un alt aspect 
important a fost optimizarea tuturor 
spa#iilor pentru accesul persoanelor 
cu dizabilit!#i, fiind prev!zute rampe 
"i ascensoare. Din punct de vedere 
func#ional, au fost amenajate saune 
moderne, vestiare "i du"uri noi, camere 
de terapie, sal! de a"teptare, sal! de 
fitness, sal! de sport la mansard!, teras! 
panoramic!, curte interioar! cu cafenea 
"i un punct de belvedere în fostul turn de 
ap!, care a devenit astfel vizitabil.

Baia Comunal! Sibiu are astfel poten#ialul 
s! redevin! o destina#ie important! în 
ora", a"a cum poate s! ajung! "i Baia 
Grivi#a. Bucure"tenii au ar!tat c! sunt 
dornici de astfel de activit!#i, inclusiv 
prin succesul de care se bucur! recentul 
complex Therme, de curând extins.

18 idei. 18 proiecte
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H A N U L  S O L ACO LU  |  ACA D E M I E 
D E  DA N S
De-a lungul C!ii Mo"ilor, o strad! 
comercial! ce f!cea leg!tura dintre Târgul 
Dinl!untru al Bucure"tiului "i Pia#a Obor, 
se afl! Hanul Solacolu, la num!rul 134. 
Clasat ca monument istoric clas! B (B-II-
m-B-19262), el a fost construit în anul 
1859 de c!tre fra#ii Solacoglu din Istanbul. 
Ini#ial a fost un han de lux unde soseau 
negustori "i str!ini afla#i în trecere prin 
ora".

În timpul celui de-al Doilea R!zboi 
Mondial, cl!direa a fost afectat! de un 
incendiu, îns! "i-a p!strat func#iunea de 
locuire pân! spre sfâr"itul anilor ‘1980, 
când a fost în pericol de demolare din 
cauza regimului comunist. Dup! 1990, 
hanul a intrat în administra#ia public! "i 
au fost elimina#i locuitorii ilegali, apoi în 
1997 a fost introdus în Planul Na#ional de 
Restaurare pentru reabilitarea centrului 
istoric.

În anul 2003 s-a încheiat retrocedarea 
c!tre urma"ii familiilor Solacolu, iar în 
2007 s-a reu"it din nou evacuarea unor 
„chiria"i” ilegali care desf!"urau activit!#i 
infrac#ionale. Din lipsa fondurilor, noii 
proprietari nu au putut începe procesul 
de restaurare, iar în 2010 s-a pr!bu"it 
acoperi"ul.

Pe lâng! faptul c! pe zi ce trece se pierd "i 
se distrug detalii arhitecturale valoroase, 
fa#ada de la strad! este un pericol pentru 
trec!tori. Prin urmare, Prim!ria Bucure"ti 
a început în 2019 procesul de expropriere 
pentru a realibilta hanul "i al transforma în 
Spa#iu Cultural Municipal.

Cl!direa are un front la strad! de 49m 
lungime, o amprent! la sol de aproximativ 
1000mp "i o curte interioar! de 1500mp.
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O P O R T U N I T#$ I  D E  T E M#

&inând cont de starea critic! de degradare 
a monumentului, vor trebui determinate 
elementele ce pot fi p!strate din 
ansamblu, precum "i oportunit!#ile de 
reconstruc#ie. În acest caz, interven#ia 
nu poate recrea întocmai imaginea din 

trecut, fiindc! ar genera un fals istoric, 
îns! tocmai acest fapt ofer! nenum!rate 
posibilit!#i de integrare a volumelor noi, 
astfel încât s! p!streze vizibile straturile 
succesive "i contrastul dintre vechi "i nou.

Amplasamentul în #esutul vechi al 
Bucure"tiului, pe o arter! cu înc!rc!tur! 
istoric!, îi ofer! un caracter aparte, 
potrivit unor func#iuni publice creative, 
atractive pentru cât mai mul#i dintre 
locuitori. Inciden#a cu proiectul PIDU - 
Calea Mo"ilor va cre"te accesibilitatea 
"i atractivitatea acestui spa#iu, având 
capacitatea s! devin! chiar "i o destina#ie 
turistic!. 

Prin urmare, este esen#ial ca fa#ada s! 
se deschid! zonei pietonale, mai ales c! 
trotuarul pe acest tronson este foarte 
îngust, deci crearea unui portic se 
autoinvit! ca mecanism de integrare al 
pietonului cu func#iunile de la parter. Cele 
dou! mari intr!ri principale, gangurile 
utilizate în trecut ca acces pentru c!ru#e, 
ofer! vizibilitate "i anun#! vasta curte 
interioar! ascuns! în prezent.

Privind spre marile capitale europene, 
o func#iune care lipse"te la nivelul 
Bucure"tiului, de natur! cultural! dar 
"i creativ!, este un centru na#ional de 
dans, care s! g!zduiasc! evenimente 
"i spectacole diverse, cu posibilit!#i de 
cazare pentru sportivii veni#i din alte ora"e 
sau chiar din str!in!tate, amintind de rolul 
s!u ini#ial de han.
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O astfel de func#iune s-ar preta "i din 
perspectiva suprafe#ei construite relativ 
mari, ce ar putea include "i s!li de dans, 
diferite în func#ie de diverse stiluri, dar 
"i alte s!li de repeti#ii conexe. În curtea 
exterioar! se poate amenaja o scen! în aer 
liber, cu spa#iu dedicat pentru orchestr! "i 
gradene pentru spectatori. 

Prin urmare, parterul va r!mâne exclusiv 
public, cu restaurante, cafenele "i spa#ii 
comerciale, aflate într-o leg!tur! strâns! 
cu strada "i cu curtea interioar!, unul din 
cele dou! corpuri laterale poate deveni 
un hotel pentru invita#i, iar cel!lalt corp 
lateral ar g!zdui mici ateliere flexibile. 
Volumul principal de la strad! r!mâne în 
principal dedicat s!lilor de evenimente 
"i repeti#iilor, inclusiv mansarda, oferind 
astfel un spectacol colateral "i trec!torilor, 
atât vizual cât "i auditiv, prin muzica ce va 
r!suna pe ferestre. 

Nu în ultimul rând, subsolul ar putea 
fi o extindere a unui restaurant, sub 
form! de cram!, cu trimitere la hanul 
din trecut. Întreaga activitate a noii 
Academii de Dans se va coagula în jurul 
unor festivaluri na#ionale "i poate chiar 
interna#ionale, care s! pun! obiectivul 
pe harta profesioni"tilor din domeniu, 
atr!gând astfel un public numeros 
într-o zon! cu farmec, dar prea pu#in 
cunoscut! a Bucure"tiului. Un exemplu 
celebru al unui asemenea festival de dans 
interna#ional este ImPulsTanz organizat 
anual la Viena, unde timp de o lun! au 
loc diverse teatre, spectacole "i proiec#ii 
de film cu trupe de dans atrase din toat! 
lumea. De asemenea, se organizeaz! 
ateliere de dans contemporan cu diferite 
orient!ri "i pentru toate nivelurile, dar "i 
pentru muzicienii veni#i s! acompanieze 
coregrafiile sau chiar pentru cei pasiona#i 
de film.
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FA B R I CA  C E H O S LOVACA  |  C E N T R U 
M U LT I M E D I A ,  D E  T E AT R U  ! I  D E  F I L M
Dup! Primul R!zboi Mondial, în urma 
alian#ei cu Mica Antant!, rela#iile dintre 
Regatul României "i Cehoslovacia se 
dezvolt! se dezvolt! economic, sub forma 
unor tarife preferen#iale, a unor camere 
de comer# mixte "i a unei colabor!ri 
industriale.

Aceast! situa#ie se manifest! în anul 1935, 
pe Bulevardul Buze"ti la num!rul 100, prin 
deschiderea unei unit!#i produc!toare 
de m!rfuri pentru pia#a româneasc! - 
Fabrica de textile Cehoslovaca, proiectat! 
de arhitectul Roger Bolomey. Acest fapt 
explic! "i regimul de în!l#ime mare permis 
pentru o zon! din #esutul vechi, cu un 
caracter preponderent de cl!diri joase.

Trasarea diametralei Berzei-Buze"ti a 
impus ac#iuni de demolare pe latura de 
vest a bulevardului, l!sând fronturile de 
la est în configura#ia lor ini#ial!, situa#ie 
ce a adus fosta fabric! în prim planul unei 
artere majore de circula#ie. Masivitatea îi 
poate fi astfel perceput! din mai multe 
unghiuri, devenind un reper în contextul 
actual.

Noile reglement!ri urbanistice prev!d o 
densificare major! a întregii zone, îns! 
în prezent peisajul este unul dezolant, 
cu ruine scoase la iveal!, f!r! interven#ii 
noi sau restaur!ri ale cl!dirilor vechi. 
Prin urmare, cel pu#in pe termen mediu, 
Fabrica Cehoslovaca va continua s! 
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domine frontul de est al bulevardului. 
În stadiul actual, ea este slab utilizat!, 
fiind perceput! ca o disfunc#ie la nivelul 
ora"ului, fapt ce urgenteaz! nevoia de de 
punere în valoare, pentru a evita soarta 
multora din cl!dirile de vizavi.

&inând cont de pierderea unor 
monumente importante, resursele 
culturale r!mase trebuie salvate, 
deoarece ele confer! în continuare o 
identiate urban! autentic! locului. Chiar 
dac! imobilul în cauz! nu are o valoare 
arhitectural! deosebit!, în ansamblul 
împrejur!rilor evolu#iei ora"ului "i a 
memoriei colective el are un caracter 
aparte, sugerat "i de nenum!ratele 
elemente grafice ale vremii în care 
func#iona înc! fabrica.
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O P O R T U N I T#$ I  D E  T E M#

Activarea unui astfel de obiectiv într-o 
zon! populat! în principal de automobil 
va trebui s! aib! o deschidere larg! 
la un public larg, în toate momentele 
zilei. O func#iune dinamic!, bazat! pe 
evenimente, dar "i pe educa#ie "i pe 
colaborare între mai multe domenii de 
activitate poate fi un centru multimedia 
de teatru "i de film, unde profesioni"ti, 
studen#i "i amatori s! se poat! desf!"ura 
liber, dar unde s! poat! primi "i public 
din exterior la diversele reprezenta#ii, 
cl!direa în sine devenind astfel o scen! în 
contextul ora"ului.

Suprafa#a construit! mare "i în!l#imea 
generoas! a spa#iilor pot oferi cadrul 
potrivit activit!#ilor specifice unei 
astfel de func#iuni. În anumite situa#ii, 
chiar calcanul masiv de pe nord poate 
deveni suport pentru proiec#ii video, iar 

parterul comun, extins pe toat! suprafa#a 
terenului, are capacitatea s! includ! o sal! 
de teatru deschis! c!tre ora" la nivelul 
trotuarului. Anumite etaje ar putea g!zdui 
ateliere în parteneriat cu universit!#ile 
din domeniu, de exemplu UNATC, sub 
forma unor spa#ii unde studen#ii s! poat! 
experimenta.

Un exemplu de reconversie a 
patrimoniului industrial este proiectul 
biroului BIG, care a transformat o fost! 
fabric! într-un centru flexibil de tineret, 
recompartimentat în s!li de sport, 
bibliotec!, vestiare, birouri "i zone comune 
de #inut conferin#e sau evenimente. 
Extinderea nou! articuleaz! cele dou! 
volume la partea superioar! într-un 
gest voit contrastant, pentru a nu bruia 
percep#ia volumului original.
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PI A%A  G E M E N I 
N O D  U R B A N  LO CA L

Zona Pia#a Gemeni s-a conturat din ce 
în ce mai mult de-a lungul anilor ca nod 
local.

Este amplasat! pe o arter! de circula#ie 
cu  caracter de zon! protejat!, datorit! 
patrimoniului arhitectural, "i are o 
conexiune rapid! "i direct! cu o zon! 
ultracentral! a ora"ului, Pia#a Roman!, 
care poate fi identificat! ca nod urban cu 
rezonan#! la nivel de ora", "i cu intersec#ia 
Mo"ilor, care este un nod de importan#! 
zonal!. 

Pia#a Gemeni este foarte bine deservit! 
de transportul în comun "i înglobeaz! 
func#iuni "i servicii multiple: locuire, 
comer#, restaurante, pia#! agroalimentar! 
etc. 

Fondul construit este caracterizat 
par#ial de edificii construite dup! anul 
1911 "i par#ial de imobile realizate în a 
doua jum!tate a secolului XX, dup! 
regularizarea tramei stradale. Din acest 
motiv, zona pare a fi destructurat! "i 
dezvoltat! haotic, din punct de vedere 
vizual. În general, fronturile predominat 
continue "i spa#iul definit de acestea au 
un aspect „neîngrijit”. 

Prin în!l#imea redus! a fondului construit, 
pia#a este prietenoas! cu scara uman!, iar 
micul scuar verde dintre fronturile de est 
"i vest atrage popula#ia zonei, în special pe 
cea în vârst!.
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U R A N U S  C U  1 3  S E PT E M B R I E  '  C E N T R U  D E 
C U LTU R&  ! I  D E  A RT&  A PL I CAT&
Ac#iunile brutale de demolare a 
cartierului Uranus în era ceau"ist! au 
l!sat urme adânci în memoria colectiv! a 
bucure"tenilor. Modernizarea ora"ului în 
aceast! perioad! a fost realizat! cu pre#ul 
identit!#ii lui. 

Cartierul Uranus era unul pitoresc, cu  
str!zi înguste "i v!lurite, în pant!, cu 
pavaj de piatr! cubic!, cu case mici, 
cochete, multe realizate de mari arhitec#i 
ai timpului. Cartierul era mereu viu, 
pentru c! apar#inea me"te"ugarilor "i 
negustorilor. 

Chiar "i în prezent, imaginea cartierului 
Uranus nu a fost uitat!, ea însemnând, în 
situa#ia de fa#!, atât percep#ia vizual!, cât 
mai ales cea senzorial! "i cea emo#ional!. 
Este o imagine care stârne"te atât 
nostalgie, cât "i furie fa#! de regimul 
comunist.
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O P O R T U N I T#$ I  D E  T E M#

Zona reprezint! un vid spa#ial "i 
func#ional, unde activitatea uman! este 
redus! aproape la zero. Îi lipsesc toate 
atributele necesare pentru a fi un spa#iu 
„sociabil” - nu este nici atractiv, nici sigur, 
nici durabil, ceea ce afecteaz! în mod 
negativ calitatea vie#ii locuitorilor. 

Interven#iile urbanistice au în vedere 
activarea spa#iului, prin inserarea de noi 
func#iuni (magazine, restaurante, cafenele 
etc.), amenajarea atractiv! a spa#iului 
public "i atragerea atât a locuitorilor zonei, 
cât "i a turi"tilor de pretutindeni. 

Interven#iile vor avea, printre altele, 
urm!toarele obiective:

• Accesibilitatea "i folosirea spa#iului 
urban pentru activit!#i recrea#ionale;

• Încurajarea interac#iunii sociale;

• Sporirea confortului urbanurban, prin 
crearea unui spa#iu unde pietonii "i 
bicicli"tii se pot sim#i în siguran#! "i 
unde traficul auto este limitat ca vitez! 
"i ca intensitate;

• Sporirea sentimentului de apartenen#! 
"i identificarea cu trecutul istoric al 
ora"ului – mersul pe jos î#i d! timp s! 
con"tientizezi spa#iul prin care treci;

• Facilitarea accesului c!tre repere 
importante din zon!.
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PI A%A  U N I VE R S I T&% I I  -  STATU I
AC T I VA R E  S PA% I U  PR I N  E L E M E N T E  I N T E R AC T I VE

PIa#a Universit!#ii este un spa#iu urban 
activ, utilizat în egal! m!sur! de pietoni "i 
de ma"ini. Ea este considerat! atât reper 
spa#ial, istoric "i cultural, cât "i nod urban 
important la nivelul ora"ului. 

Pia#a a purtat ini#ial denumirea de Pia#a 
Br!tianu, datorit! statuii acestuia care a 
fost finalizat! "i amplasat! în rond în 1903. 
Dup! instaurarea regimului comunist, 
statuia a fost distrus!. 

Cele patru statui din Pia#a Universit!#ii 
au ap!rut pe rând, pe parcursul a 60 de 
ani. Prima a fost statuia lui Mihai Viteazul 
în 1874, urmând cea a lui Ion Heliade-
R!dulescu în 1879, apoi cea a lui Gheorghe 
Laz!r în 1886 "i, în cele din urm!, statuia 
lui Spiru Haret, în anul 1936.  Toate statuile 
au fost realizate în cadrul unui amplu 
program de înfrumuse#are a ora"ului. 
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O P O R T U N I T#$ I  D E  T E M#

De"i bine definit! din punct de vedere 
morfologic "i func#ional, Pia#a Universit!#ii 
con#ine o component! care nu contribuie 
la activarea spa#iului. Este vorba despre 
spa#iul de deasupra parc!rii subterane, 
spa#iul care înglobeaz! cele patru statui 
monumentale. 

Acesta prime"te func#iuni temporare 
de tipul târgurilor, al manifest!rilor 
expozi#ionale sau al concertelor, dar, 
în cea mai mare parte a anului, spa#iul 
pare gol "i lipsit de via#!. Desigur, la 
aceast! problem! au contribuit "i cl!dirile 
învecinate, care nu au fost dotate cu 
func#iuni atr!g!toare la parter. Un aspect 
negativ îl reprezint! "i lipsa vegeta#iei, 
chiar dac!, datorit! pozi#iei spa#iului peste 
parcarea subteran!, plantarea copacilor 
nu a fost posibil!. 

Oportunitatea interven#iilor asupra 
acestui spa#iu const! în crearea unei zone 
atractive "i active pe tot parcursul anului, 
sus#inând astfel identitatea cultural! a 
întregii pie#e. 

Interven#iile trebuie s! aib! în vedere 
asigurarea condi#iilor necesare pentru 
desf!"urarea activit!#ilor op#ionale "i 
sociale, prin:

• Inserarea elementelor ludice - jocuri 
de ap!, jocuri de lumini, instala#ii 
interactive, care s! men#in! spa#iul 
viu atât pe timp de zi cât "i pe timp de 
noapte;

• Inserarea locurilor de stat;

• Asigurarea unor zone umbrite "i 
acoperite, astfel încât acestea s! fie 
utilizabile indiferent de anotimp "i de 
vreme;

• Activarea spa#iilor de la parterul 
cl!dirilor învecinate.
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CA RT I E R U L  J U ST I% I E I  /  E S PL A N A DA
Cartierul Justi#iei "i zona lui adiacent! 
(Esplanada) sunt unul din proiectele 
majore ale Bucure"tiului din ultimul 
deceniu. Situat pe amplasamentul fostului 
"antier dedicat Operei Române, Cartierul 
Justi#iei se va desf!"ura pe aproximativ 
220.000 m2, grupând într-un singur 
complex Ministerul Justi#iei, Curtea de 
Apel Bucure"ti, Tribunalul Bucure"ti, 
Judec!toriile celor "ase Sectoare, 
Consiliul Superior al Magistraturii, 
Inspec#ia Judiciar!, Institutul Na#ional al 
Magistraturii, %coala Na#ional! de Grefieri, 
Procuratura, precum "i Uniunea Na#ional! 
a Barourilor din România. Cartierul 
Justi#iei va reuni a"adar institu#iile 
judiciare principale ale Bucure"tiului, 
înlesnind astfel un acces cât mai larg la 
justi#ie.

Cele trei principii de proiectare care stau la 
baza Cartierului Justi#iei sunt urm!toarele:

• Reconectarea #esutului urban, alterat 
odat! cu interven#iile majore din anii 
.1980, dedicate construc#iei Centrului 
Civic al Bucure"tiului. Reconectarea 
propus! nu va mima îns! amprenta 
fostului #esut urban, ci va porni de la 
logica actual! de func#ionare a zonei;

• Circula#ia din interiorul "i dimprejurul 
Cartierului Justi#iei va fi dedicat! 
pietonilor "i bicicli"tilor;

• Varianta final! a proiectului va trebui 
s! balanseze atent func#iunile publice 
cu cele private, având grij! s! integreze 
o suit! divers! de activit!#i comerciale 
în alc!tuirea propunerii.

Cartierul Justi#iei va acoperi îns! doar 
o parte din suprafa#a fostului "antier al 
Operei Române, care se întindea între 
Bulevardul Unirii, la nord, Bulevardul 
Octavia Goga, la sud, Strada Nerva Traian, 
la est, "i Bulevardul Mircea Vod!, la vest.

Restul suprafe#ei r!mâne destinat! unor 
proiecte viitoare de regenerare urban!. 

Din acest motiv, credem c! solu#ia cea 
mai indicat! pentru un asemenea context 
const! în organizarea unui concurs de 

solu#ii urbanistice, care s! selecteze 
proiectele cele mai valoroase pentru 
Esplanada. Cerin#ele minime la care 
trebuie s! r!spund! solu#iile propuse sunt 
urm!toarele: 

• Propunerile f!cute în cadrul 
concursului trebuie s! îmbog!#easc! 
principiile de proiectare ale Cartierului 
Justi#iei "i s! le integreze la scara 
întregii zone. Mai exact, solu#iile 
trebuie s! construiasc! o re#ea 
coerent! de alei pietonale "i de 
trasee pentru bicicli"ti, s! propun! o 
suit! de spa#ii sigure "i interesante 
pentru public "i, nu în ultimul rând, 
s! alc!tuiasc! un portofoliu viabil de 
func#iuni, care s! aduc! plusvaloare 
spa#iilor publice. Cu alte cuvinte, 
Esplanada trebuie conectat! la centrul 
Bucure"tiului atât spa#ial, cât "i 
func#ional;

• Axa est–vest, care include Splaiul 
Unirii, Biblioteca Na#ional! a României, 
Teatrul Na#ional de Operet! "i Musical 
„Ion Dacian”, Cartierul Justi#iei "i 
proiectele viitoare de regenerare 
trebuie tratat! cu mult! aten#ie, 
pentru a asigura coeren#a frontului 
sudic al Bulevardului Unirii. Mai mult, 
solu#iile propuse trebuie s! încurajeze 
cât mai mult leg!turile din #esut pe 
direc#ia nord–sud;

• Zona de studiu a concursului 
trebuie s! includ! insulele adiacente 
Cartierului Justi#iei, atât pe cele aflate 
la sudul lui, cât "i cele care m!rginesc 
frontul nordic al Bulevardului 
Unirii, pentru a determina zonele 
de interven#ie care pot asigura 
func#ionarea optim! a proiectului 
la cât mai multe sc!ri "i pentru cât 
mai multe tipuri de utilizatori. Cu alte 
cuvinte, solu#iile propuse în cadrul 
concursului trebuie s! fie relevante 
atât pentru reziden#i "i pentru 
utilizatori, cât "i pentru proprietarii 
spa#iilor comerciale din zon!.

Concursul propus nu va fi doar un concurs de compozi#ie urban!, el trebuind s! includ! "i o com-
ponent! important! de planificare urban!, care s! fundamenteze varianta optim! de implemen-
tare a unui proiect de o asemenea anvergur!. Din acest motiv, credem c! Esplanada are nevoie 
de o regenerare urban! bazat! pe un concurs interna#ional de solu#ii.
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CA S A  R A D I O
Zona Casei Radio constituie unul din 
proiectele majore de regenerare ale 
Bucure"tiului. Delimitat! la nord de Calea 
Plevnei, la sud de Splaiul Independen#ei, 
la est de Strada %tirbei Vod!, iar la vest, 
de Strada Constantin Noica, zona Casei 
Radio este, de fapt, fostul amplasament al 
Muzeului Na#ional de Istorie. Construc#ia 
Muzeului a început la mijlocul anilor 
.1980, pe locul fostului hipodrom, aflat 
în imediata vecin!tate a Universit!#ii 
Na#ionale de Educa#ie Fizic! "i Sport 
(UNEFS). 

În anul 1992, cl!direa Muzeului "i 
terenul de sub ea au fost transferate în 
administrarea Radiodifuziunii Române, ea 
devenind astfel „Casa Radio”.

Dup! transferuri succesive în 
administrarea mai multor institu#ii 
ale statului, ea a fost dat! în final în 
administrarea Ministerului Dezvolt!rii, 
care a încheiat un parteneriat public-
privat pentru conversia func#ional! 
a structurii existente în complex 
multifunc#ional (birouri, comer# "i hotel). A 
urmat desfiin#area par#ial! a structurii, pe 
amplasament r!mânând în ziua de ast!zi 
dou! corpuri de cl!dire, separate în urma 
demol!rii aripii centrale.

Privit! în ansamblu, zona Casei Radio este 
deosebit de important! pentru Bucure"ti, 
deoarece se afl! în imediata vecin!tate 
a Dâmbovi#ei, a Spitalului Universitar de 
Urgen#! "i a Operei Na#ionale. Mai mult, 
terenul de aproape 10 ha1 pe care st! 
a"ezat! Casa Radio se deschide atât spre 
Parcul Operei, cât "i spre Parcul Eroilor 
"i spre Parcul Eroilor Sanitari. Mai mult, 
zona are o rela#ie direct! cu extremitatea 
vestic! a Inelului Central "i, în perspectiv!, 
cu Inelul Median. 

Racordarea la axa nord-sud a 
Bucure"tiului se face cu u"urin#! pe 
ruta Bulevardul Mihail Kog!lniceanu – 
Bulevardul Regina Elisabeta. 

De asemenea, accesul la Gara de Nord 
se face prin Calea Plevnei "i, ulterior, prin 
Strada Witting.

Spre deosebire de Esplanada, unde o 
parte din teren este dedicat! Cartierului 
Justi#iei, Casa Radio nu are înc! o 
voca#ie foarte precis!. Ea poate g!zdui o 
gam! larg! de func#iuni importante ale 
Bucure"tiului, care trebuie îns! studiate 
cu aten#ie, atât ca impact asupra zonei 
învecinate, cât "i ca influen#! asupra 
întregului ora". Din acest motiv, credem 
c! solu#ia optim! în acest caz const! într-
un concurs de urbanism desf!"urat în 
dou! etape: în prima etap! se organizeaz! 
un concurs de idei, menit s! stabileasc! 
func#iunile optime pentru zon!. El 
este urmat, în cea de a doua etap!, de 
un concurs de solu#ii. Cu alte cuvinte, 
concursul de idei formeaz! o platform! 
solid! pentru dezbaterile publice 
dedicate viitorului Casei Radio, în vreme 
ce concursul de solu#ii vine "i detaliaz! 
solu#ia optim!, rezultat! în urma studiilor 
"i a dezbaterilor.

Documenta#iile de concurs ar trebui s! 
trateze a"adar urm!toarele teme:

• O analiz! comparat! a func#iunilor 
posibile pentru Casa Radio "i a 
scenariilor în care ele ar urma s! se 
dezvolte;

• O analiz! cost-beneficiu a unui 
portofoliu restrâns de func#iuni 
optime;

• O evaluare a impactului func#iunilor 
propuse asupra împrejurimilor Casei 
Radio "i a influen#ei lor la nivelul 
întregului Bucure"ti;

• Schema programului de regenerare 
urban!, construit pe proiectul Casei 
Radio.

1. Suprafa#a terenului care a constituit obiectul parteneriatului public-privat, este de 8,59 hectare, având o deschidere la 
strada %tirbei Vod! de aproximativ 240 m, c!tre Calea Plevnei de circa 440 m, iar c!tre Splaiul Independen#ei de circa 
440 m.

Z O N A  A F I  ! I  R&Z OA R E
Una din r!m!"i#ele cele mai interesante 
ale Complexului Feroviar Bucure"ti1 este 
fâ"ia cuprins! între Pasajul Lujerului, la 
vest, "i Bulevardul Geniului, la est. Pe 
vremea func#ion!rii complexului feroviar, 
ea f!cea parte din penetra#ia care se 
desprindea din calea ferat! de centur! la 
Ciorogârla, în vest, "i trecea prin mijlocul 
Sectorului 6, ajungând pân! aproape 
de Calea Rahovei, în est. La rândul lui, 
Pasajul Lujerului f!cea leg!tura cu Uzina 
de Ma"ini Agricole Sem!n!toarea (UMAS), 
aflat! la nordul Institutului Politehnic,2 
leg!tura mai p!strându-se ast!zi doar 
pân! aproape de Calea Apeductului.

Penetra#ia era alc!tuit! mai demult din 
c!i ferate care apar#ineau de Administra#ia 
C!ilor Ferate Române (CFR) "i din 
segmente care apar#ineau platformelor 
industriale pe care le deserveau. 
Infrastructura care a r!mas este ast!zi 
discontinu!, îns! traseul ei poate fi 
urm!rit cu u"urin#! atât la fa#a locului, cât 
"i în imaginile din satelit. Continuitatea 
traseului este cea care ne intereseaz! aici, 
deoarece ea poate fundamenta coerent 
un concurs de solu#ii pentru amenajarea 
spa#iilor care o m!rginesc. Miza unui 
asemenea concurs este urm!toarea: 
amenajarea unui parc liniar, care s! 
porneasc! din spatele Academiei Militare, 
la est, "i s! urm!reasc! Strada Liniei pân! 
în zona Centralei Termoelectrice Bucure"ti 
Vest (CET Vest). În acest context, lungimea 
total! a parcului ar fi de aproximativ 
7,5 km, el urmând s! conecteze "i s! 
integreze spa#iile publice dispuse de-a 
lungul lui.

Concursul poate fi împ!r#it în dou! 
tronsoane: primul, delimitat de Academia 
Militar!, la est, "i de Pasajul Lujerului, cu 
prelungirea fostei linii pân! în dreptul C!ii 
Apeductului, la vest, iar cel de-al doilea, 
delimitat de intersec#ia Str!zii Liniei cu 
Strada Lujerului, la est, "i de calea ferat! 
de centur!, la vest. Primul tronson s-ar 
întinde a"adar pe aproximativ 2,5 km, în 
vreme ce urm!torul tronson ar avea o 
lungime de aproximativ 5 km.

1. La mijlocul anilor .1980, Complexul Feroviar Bucure"ti cuprindea 25 de sta#ii, prin care treceau zilnic aproximativ 300 
de trenuri de c!l!tori "i aproximativ 500 de trenuri de marf!. Cu alte cuvinte, Complexul Feroviar Bucure"ti transporta, 
în medie, 230.000 de c!l!tori pe zi "i aproximativ 80.000 de tone de marf! pe zi, adic! aproximativ 4.000 de vagoane 
de marf! înc!rcate "i desc!rcate zilnic. Cele 235 de linii colectoare "i industriale se intersectau îns! la nivel cu 34 de 
c!i rutiere, circula#ia autovehiculelor "i a mijloacelor de transport în comun fiind deseori perturbat! (cf. Iord!nescu, 
D. "i Georgescu, C. (1986), Construc#ii pentru transporturi în România. Monografie. Volumul I. Bucure"ti: Centrala de 
Construc#ii C!i Ferate (CCCF), pp. 346ff.).
2. Cf. ibidem, p. 347.
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Luând în considerare lungimea mare a 
traseului "i diversitatea spa#iilor care îl 
m!rginesc, concursul ar trebui s! fie unul 
interna#ional, unde participan#ii ar trebui 
s! r!spund! urm!toarelor cerin#e:

• Intrarea estic! în parc, aflat! în spatele 
Academiei Militare, trebuie s! asigure 
o leg!tur! facil! cu sta#ia de metrou 
Academia Militar! "i s! asigure 
traversarea în siguran#! a Scuarului 
Geniului;

• Similar, intrarea vestic! a parcului, 
aflat! în triunghiul liniilor ferate de 
la vestul Centralei Termoelectrice 
Bucure"ti Vest (CET Vest), trebuie s! 
fac! leg!tura cu zonele neconstruite 
cuprinse între Ciorogârla, la nord, "i 
Domne"ti Sârbi, la sud, valorificând 
astfel posibilitatea proiect!rii unui parc 
regional, care s! lege Bucure"tiul de 
zona lui metropolitan!;

• Scuarurile "i spa#iile publice din zonele 
de locuit care m!rginesc parcul liniar 
trebuie conectate cât mai bine la 
infrastructura verde nou propus!;

• Concomitent, solu#iile propuse 
trebuie s! trateze eficient problema 
decontamin!rii solurilor fostelor 
platforme industriale;

• Parcul trebuie s! cuprind! trasee 
variate, dedicate atât publicului larg, 
cât "i sportivilor. Mai mult, buclele 
care pornesc din parc trebuie s! 
lege zonele de locuit "i de birouri 
din preajma lui în circuite coerente, 
proiectate pentru intensit!#i "i pentru 
durate diferite de efort fizic, astfel încât 
ele s! poat! fi folosite de un public cât 
mai variat;

• Mobilierul urban "i conceptul de 
plantare trebuie s! asigure confortul 
termic al trec!torilor, în special pe 
durata verii. Solu#iile propuse pentru 
ci"melele de ap! "i pentru toaletele 
publice trebuie s! r!spund! cerin#elor 
de ergonomie "i celor de design pe 
care le-am enumerat în fi"ele dedicate.

Concursul ar asigura astfel o suit! 
de solu#ii pentru unul din proiectele 
majore de îmbun!t!#ire a calit!#ii locuirii 
în Sectorul 6 "i un proiect fanion de 
regenerare a fostelor platforme industriale 
din Bucure"ti.
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PA R CA J E L E  VE R Z I
Odat! cu cre"terea gradului de motorizare 
în Bucure"ti, problema parcajelor s-a 
acutizat. Consumul de spa#iu din cauza 
ma"inilor a devenit sup!r!tor, atât pe 
str!zile din centru, cât "i în incintele1 de 
blocuri.2 În esen#!, problema #ine atât de 
politica de parc!ri a Municipalit!#ii, cât 
"i de normativele de proiectare folosite 
în prezent. Rezolvarea ei se face în trei 
pa"i: taxarea atent! "i corect! a locurilor 
de parcare de pe strad!, direc#ionarea 
veniturilor din taxele ob#inute spre 
cartierele care ofer! locurile respective de 
parcare "i finan#area ulterioar! a serviciilor 
publice din acele cartiere, iar la final, 
regândirea necesarului de parc!ri pe lot 
din normativele de proiectare.3

În fi"a de fa#! ne intereseaz! doar 
problema parcajelor din incintele de 
blocuri, atât în zona centrului, cât "i 
în cartierele din afara Inelului Central. 
Aici, situa#ia pe care o întâlnim cel mai 
frecvent este urm!toarea: în momentul 
în care gradul de motorizare din zona 
respectiv! dep!"e"te capacitatea de 
parcare a incintei de blocuri, spa#iile 
plantate încep s! dispar! treptat, f!când 
loc unui num!r din ce în ce mai mare 
de parc!ri de re"edin#!. Singurele spa#ii 
plantate care r!mân sunt cele care nu pot 
fi transformate în locuri noi de parcare, fie 
cele care sunt salvate de proprietarii de la 
parterul "i de la primele etaje ale blocurilor 
respective. 

Odat! consumat "i acest spa#iu, ma"inile 
noi încep s! ocupe din ce în ce mai 
mult trotuarele str!zilor "i aleile aflate în 
imediata vecin!tate a locuin#elor. 

Cu toate c! fenomenul este vizibil în 
mai toate ora"ele mari din România, el 
este cu atât mai ap!s!tor în Bucure"ti. 
Recent au început s! apar! îns! "i solu#ii. 
Astfel, în vara anului trecut (2020) s-a 
finalizat parcajul semi-îngropat de pe 
Strada Mogo"oaia din Cluj, amplasat 
într-o incint! înconjurat! de blocuri cu 
patru "i cu opt niveluri. Caracteristicile 
principale ale parcajului sunt urm!toarele: 
294 de locuri, dintre care dou! destinate 
persoanelor cu dizabilit!#i "i nou! 
destinate ma"inilor electrice, 23 de locuri 
pentru motociclete sau pentru motorete, 
precum "i 48 de locuri pentru biciclete. 
Parcajul se desf!"oar! pe dou! niveluri 
subterane "i pe unul la sol (2S+P), un corp 
de cl!dire având "i un etaj (2S+P+1E).4 
P!r#ile cele mai interesante sunt îns! 
locurile de joac! pentru copii "i terenul de 
sport, ambele fiind amplasate pe terasa 
parcajului.

1. Ele erau cunoscute mai demult ca „grupe de locuin#e”. Cu alte cuvinte, o grup! de locuin#e „este o parte component! a 
microraionului "i are o suprafa#! determinat! de m!rimea microraionului, de num!rul mediu de niveluri ale cl!dirilor de 
locuit "i de condi#iile reliefului — cuprins! între 2 "i 8 ha — "i o popula#ie de 400 pân! la 2.000-2.500 locuitori. În cadrul 
sau în preajma grupei de locuin#e se dispun dot!rile frecventate zilnic, corespunz!toare deservirii permanente, ca: locuri 
de odihn!, terenuri de joc pentru copii, platforme gospod!re"ti, parcaje "i, eventual, puncte administrative "i comerciale. 
La grupa de locuin#e se accede prin str!zi locale sau prin fund!turi, circula#ia de trecere nefiind permis!” (cf. R. Laurian, 
R. (1965), Urbanismul, Bucure"ti: Editura Tehnic!, pp. 136f.).
2. Cf. Belenyi, I., Duda, M., Ro"ca, C., Belenyi, A. "i Bogoescu, M. (2019), Bucure"ti. Structura minor!. Viziune "i metodologie 
pentru organizarea spa#iului stradal în zona central! a ora"ului Bucure"ti, pp. 91ff.
3. Cf. Shoup, D. (2011/2017), The High Cost of Free Parking. Abingdon (OX): Routledge, p. 15.
4. Suprafa#a terenului pe care s-a construit parcajul este de 3.190 m2. Suprafa#a construit! a parcajului semi-îngropat 
este de aproximativ 3.050 m2, în vreme ce suprafa#a lui desf!"urat! este de aproximativ 9.850 m2. Mai multe informa#ii 
sunt disponibile la adresele: http://bit.ly/37wHUiy "i http://bit.ly/2OWTUUk [20.02.2021].

Pornind de la exemplul de mai sus, 
credem c! un concurs de solu#ii pentru 
amenajarea unor parcaje semi-îngropate 
în câteva incinte centrale sau semicentrale 
ale Bucure"tiului ar oferi o platform! 
optim! de testare a unei asemenea solu#ii. 
În acest context, tema de concurs ar trebui 
s! trateze în mod explicit urm!toarele idei:

• Num!rul locurilor de parcare noi 
trebuie s! dep!"easc! num!rul 
locurilor de parcare la sol din incinta 
respectiv!, astfel încât spa#iile r!mase 
în jurul parcajului semi-îngropat s! 
poat! fi plantate din nou;

• Locurile de parcare destinate 
persoanelor cu dizabilit!#i trebuie s! 
fie u"or accesibile, comode "i sigure;

• De asemenea, trebuie s! existe 
posibilitatea de montare treptat! 
a sta#iilor de înc!rcare pentru 
autovehiculele electrice, pe m!sur! ce 
cre"te cererea pentru ele;

• Zona de parcare a bicicletelor 
trebuie s! fie una sigur!, vizibil! "i 
s! descurajeze eventualele furturi, în 
special pe timpul nop#ii;

• Parcajul trebuie s! aib! o zon! ampl! 
pentru amenajarea locurilor de joac! 
dedicate copiilor. Mai mult, locurile 
de joac! ar trebui s! valorifice cât mai 
creativ diferen#ele de nivel ale cl!dirii 
"i s! le integreze în circuite interesante 
"i sigure, care s! stimuleze aptitudinile 
de orientare ale copiilor "i înclina#ia lor 
pentru mi"carea în aer liber. 

Mai mult, zonele dedicate copiilor mici 
trebuie s! fie înso#ite de spa#ii r!coroase 
"i umbrite pe timpul verii, în care s! poat! 
st! p!rin#ii sau bunicii lor.

• Similar, terenul de sport trebuie s! fie 
suficient de înc!p!tor pentru o gam! 
cât mai bogat! de sporturi. Cl!direa 
parcajului trebuie s! aib! "i dou! 
vestiare, înso#ite de câteva grupuri 
sanitare minimale. De asemenea, 
atât locul de joac! pentru copii, cât 
"i terenul de sport trebuie s! aib! 
ci"melele cât mai aproape de ele;

• Terasa parcajului trebuie s! fie una 
verde. Planta#iile propuse trebuie s! fie 
u"or de între#inut "i rezistente, atât la 
speciile invazive, cât "i la cele alergene. 
De asemenea, parcajul trebuie s! 
colecteze apa de ploaie c!zut! pe el "i 
împrejurul lui, pentru a o putea folosi 
ulterior la irigarea plantelor;

• Conceptul de plantare al întregii 
incinte trebuie s! fie unul unitar. Cu 
alte cuvinte, spa#iile replantate în locul 
parc!rilor eliberate la sol trebuie s! se 
continue cu planta#iile de pe parcajului 
semi-îngropat "i din imediata lui 
vecin!tate.

Pe scurt, la finalizarea lor, parcajele 
propuse trebuie s! îmbun!t!#easc! 
sensibil calitatea locuirii din incinta 
respectiv!, atât din perspectiva activit!#ilor 
comunit!#ii, cât "i din perspectiva 
microclimatului.
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PI C TU R I L E  M U R A L E

Pe lâng! valoarea lor artistic!, picturile 
murale sunt unul din cele mai interesante 
moduri de cunoa"tere nemijlocit! a unui 
ora". Dovad! st! Craiova, prima care a 
organizat galerii stradale în România. 
Proiectul a început în anul 2012, când 
elevii Liceului de Arte „Marin Sorescu” 
au f!cut portrete pe panourile electrice 
din ora". Doi ani mai târziu, în anul 2014, 
s-au realizat principalele picturi murale 
din ora", ca parte a programului dedicat 
ob#inerii titlului de Capital! Cultural! 
European! 2021.1 Proiectele desf!"urate 
în prim!vara anului 2014 au avut fie o 
latur! participativ! foarte pronun#at!, 
cum a fost cazul proiectului „Povestea ta 
este povestea cartierului t!u”,2 fie s-au 
bazat pe o cooperare foarte strâns! între 
Prim!ria Municipiului Craiova "i Casa de 
Cultur! „Traian Demetrescu”, ca în cazul 
proiectului „Redescoperim Craiova prin 
arta stradal!”.3 Aceea"i colaborare între 
Prim!ria Municipiului Craiova "i Casa de 
Cultur! „Traian Demetrescu” a produs 
"i proiectul „3D Illusion”, în care Andrei 
Toni#a "i Bianca Stancu au realizat trei 
lucr!ri interactive dedicate fotografiei cu 
telefonul mobil.

Craiova este a"adar primul ora" din 
România care are ast!zi un muzeu de 
art! urban! în aer liber, care se întinde 
peste întreg ora"ul. O abordare oarecum 
similar! exist! "i în Sibiu, acolo unde 
Asocia#ia ART Factory Transilvania 
organizeaz!, tot din anul 2014, Sibiu 
International Street ART Festival (SISAF). 
Ajuns în anul 2020 la cea de a "asea edi#ie, 
SISAF combin! conferin#e "i întâlniri între 
arti"tii picturilor murale "i publicul larg, 
precum "i workshop-uri, concerte sau 
proiec#ii de film în aer liber. 

Fiecare edi#ie las! în urm! o suit! de 
picturi murale, care sunt integrate treptat 
în cel mai amplu tur de art! stradal!, 
realizat! pe zidurile "colilor din ora".4

Preg!tirile pentru SISAF se realizeaz! 
împreun! cu Prim!ria Municipiului Sibiu, 
care asigur! atât dialogul cu "colile 
generale "i cu liceele din ora", cât "i cu 
locuitorii cartierelor "i cu asocia#iile de 
proprietari.5

1. Cf. Sfârlea, E.-V. (2019), Bune practici în dezvoltarea urban! în România, pp. 119ff.
2. În „Povestea ta este povestea cartierului t!u”, locuitorii cartierelor craiovene au lucrat la conturarea treptat! a proiect-
ului, al!turi de Vlad Rusu (Kero), din Cluj, de Krum Baldzhiygski (Krom), din Londra, de Lauren#iu Alexandrescu (Irlo), din 
Bucure"ti, "i de Ovidiu Platon (Allan Dala), din Bac!u (cf. ibid., p. 119). Mai multe informa#ii sunt disponibile la adresele: 
http://bit.ly/3qE2PrS "i http://bit.ly/3avQNuQ [18.02.2021].
3. Mai multe informa#ii despre proiect sunt disponibile la adresele: http://bit.ly/2OH02zO "i http://bit.ly/3dlCWcp 
[18.02.2021].
4. Mai multe informa#ii despre concurs sunt disponibile la adresa: http://bit.ly/2ZspEmb [18.02.2021].
5. Cf. Sfârlea, E.-V. (2019), Bune practici în dezvoltarea urban! în România, p. 124.

Pornind de la experien#a dobândit! 
deja de Craiova "i de Sibiu, încurajarea "i 
sus#inerea picturilor murale în Bucure"ti 
ar trebui s! urm!reasc! câteva principii:

• Suita picturilor murale ar trebui 
organizat! în circuite, astfel încât 
publicul s! descopere cât mai multe 
zone ne"tiute ale Bucure"tiului;

• La intersec#iile între diferitele circuite 
ar trebui s! existe spa#ii dedicate 
organiz!rii workshop-urilor sau a 
întâlnirilor între arti"ti "i publicul lor. 
Ele nu trebuie s! r!mân! îns! mereu 
acelea"i, ci pot fi schimbate odat! cu 
evenimentele organizate pe parcursul 
anului. Mai mult, ele pot fi organizate 
cu u"urin#! în spa#iile abandonate 
ale Bucure"tiului, astfel încât s! 
ofere publicului o imagine cât mai 
interesant! asupra posibilit!#ilor de 
regenerare urban! în aceste locuri;

• Dialogul între arti"ti, organizatorii 
diferitelor festivaluri "i locuitorii 
din zon! trebuie s! fie cât mai 
transparente "i cât mai constructive. 
Aici, Municipalitatea poate juca un rol 
deosebit de important;

• Mai mult, picturile murale "i, mai ales, 
atelierele de crea#ie sau dezbaterile 
care le produc au o influen#! vizibil! 
asupra comunit!#ilor în care apar. 
Din acest motiv, ele pot fi integrate 
cu u"urin#! într-un program de 
regenerare, atât a centrului istoric, cât 
"i a cartierelor de locuin#e.
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S P O RT  PE  T E R A S E L E  B LO C U R I LO R

Odat! cu în!sprirea treptat! a m!surilor 
de prevenire a r!spândirii pandemiei de 
COVID-19 din prim!vara anului trecut 
(2020), activit!#ile sportive s-au redus 
sim#itor atât în Bucure"ti, cât "i în restul 
ora"elor din România. Spa#iile închise 
ale dot!rilor sportive fie "i-au întrerupt 
complet activitatea, fie au r!mas deschise 
doar sportivilor de performan#!. Mai 
mult, dup! declararea st!rii de urgen#! în 
data de 16.03.2020, mi"carea în aer liber 
a disp!rut aproape total, în special în 
cazul persoanelor mai în vârst!, care s-au 
limitat, de regul!, la plimb!rile dedicate 
cump!r!turilor.

Statistic îns!, situa#ia pare s! fie îns! 
mult mai subtil!. Astfel, f!când o 
analiz! comparat! între anii 2019 "i 
2020, rezultatele ob#inute sunt foarte 
interesante "i pu#in contraintuitive. Mai 
exact, în luna decembrie a anului trecut, 
divizia de cercetare din cadrul companiei 
Withings, care produce o suit! integrat! 
de aparate dedicate monitoriz!rii s!n!t!#ii 
"i activit!#ii fizice, a publicat evolu#ia 
indicatorilor principali m!sura#i de-a 
lungul celor doi ani: durata "i calitatea 
somnului, num!rul pa"ilor f!cu#i "i 
greutatea.1

Pe scurt, durata somnului a crescut în 
anul 2020 în medie cu 08’34” fa#! de 
anul 2019, ponderea somnului de calitate 
crescând "i ea, în medie, cu 5%. În schimb, 
num!rul pa"ilor zilnici a sc!zut cu o medie 
global! de 10% fa#! de anul precedent, în 
vreme ce în România, sc!derea a fost de 
18%. În mod surprinz!tor îns!, greutatea 
medie a sc!zut în anul 2020, în medie, cu 
0,14 kilograme, în vreme ce masa #esutului 
adipos a sc!zut "i ea, tot în medie, cu 0,15 
kg.

Singura activitate sportiv! care a crescut 
sim#itor, cu o medie global! de 8% "i cu 
9% în România, a fost ciclismul, în vreme 
ce alergatul a sc!zut cu o medie global! 
de 1,75% "i cu 7,38% în România. La rândul 
lui, înotul a sc!zut cu o medie global! de 
29,26%, respectiv de 25,83% în România. 

Restric#iile de mi"care impuse explic!, cel 
mai probabil, o parte semnificativ! din 
procentele de mai sus. Privite în ansamblu 
îns!, cifrele indic! "i o oportunitate 
de interven#ie important! în peisajul 
urban central al Bucure"tiului: folosirea 
teraselor circulabile ale blocurilor ca spa#ii 
dedicate exerci#iilor fizice în aer liber. 
Mai exact, propunem aici un concurs de 
design de obiect, menit s! rezolve creativ 
urm!toarele probleme:

___&inând cont de faptul c! locatarii unui 
bloc de locuin#e apar#in unor categorii 
diferite de vârst!, amenajarea terasei 
de pe bloc ar trebui s! se adreseze unui 
public cât mai variat, atât ca pasiune 
pentru mi"care, cât "i ca nivel de 
preg!tire fizic!. Amenajarea teraselor va 
trebui gândit! într-o manier! în care s! 
stimuleze "i s! între#in! apetitul pentru 
educa#ie fizic! în câ#i mai mul#i locatari;

___Mai exact, amenajarea propus! 
trebuie s! permit! o gam! larg! "i variat! 
de mi"c!ri, care s! creasc! treptat în 
intensitate "i în complexitate. Mai mult, 
ea trebuie s! fie sigur! "i s! încurajeze cât 
mai mult posibil exerci#iile care folosesc 
doar greutatea propriului corp;

___Materialele folosite la amenajarea 
teraselor trebuie s! fie rezistente la uzur! 
"i s! elimine sau s! diminueze cât mai 
mult pericolul de accidente. 

1. Studiul este disponibil la adresa: http://bit.ly/3r8mPCM [09.02.2021].

18 idei. 18 proiecte

Suplimentar, amenajarea propus! trebuie 
s! poat! fi folosit! atât în zilele însorite, cât 
"i în cele ploioase. 

Din acest motiv, ea ar trebui s! aib! locuri 
ferite de soare, de ploaie "i de ninsoare, 
care s! fie pl!cute "i s! permit! petrecerea 
timpului în aer liber "i persoanelor mai în 
vârst!;a

___Amenajarea teraselor trebuie s! 
încurajeze supravegherea copiilor mici de 
p!rin#i, de bunici sau de surorile "i de fra#ii 
mai mari. Mai mult, amenajarea propus! 
trebuie s! poat! fi folosit! "i ca loc de 
joac! sigur "i interesant pentru copii;

___În cazul în care sunt propuse instala#ii, 
ele trebuie s! fie modulare, astfel încât s! 
poat! fi extinse sau reduse, în func#ie de 
nevoile locatarilor.

De asemenea, între#inerea "i repararea 
lor trebuie s! fie simpl! "i s! evite cât mai 
mult posibil mentenan#a extern!.

Mai trebuie subliniat aici un aspect 
esen#ial: este foarte probabil ca ideea 
concursului de mai sus s! rezoneze 
cu o parte însemnat! a locuitorilor din 
Bucure"ti. În acest caz, tema de concurs ar 
trebui s! cear!, suplimentar, demonstra#ia 
eficien#ei economice "i practice a solu#iei 
propuse, precum "i capacitatea ei de a fi 
transpus! într-un num!r cât mai mare 
de locuri, f!r! a pierde din flexibilitate. Cu 
alte cuvinte, solu#iile propuse ar trebui s! 
permit! transformarea lor din proiecte 
pilot într-o politic! public!.
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TOA L E T E L E  PU B L I C E

Toaletele sunt esen#iale în spa#iile publice. 
În Bucure"ti exist! în momentul de fa#! o 
toalet! public! la 10.000 de locuitori. Din 
p!cate îns!, cele 220 de toalete publice 
sunt distribuite inegal, ele fiind mult mai 
dese în jum!tatea lui vestic!.1  

Exist! a"adar o nevoie vizibil! de 
completare a re#elei municipale de 
toalete, atât a segmentelor administrate 
de Prim!riile de Sector, cât "i a celor 
administrate de Administra#ia Lacuri, 
Parcuri "i Agrement Bucure"ti (ALPAB).2  

Mai mult decât atât, exist! posibilitatea 
transform!rii toaletelor publice din ni"te 
construc#ii strict utilitare într-o suit! de 
obiecte de arhitectur! care dau valoare 
peisajului urban.3

Din acest motiv, completarea re#elei 
toaletelor publice ar trebui s! fie subiectul 
unui concurs de solu#ii, care s! stimuleze 
proiectan#ii s! rezolve creativ urm!toarele 
probleme:

• Spa#iile din interiorul toaletelor 
publice trebuie s! fie sigure, în special 
pentru copii, pentru b!trâni "i pentru 
persoanele cu dizabilit!#i. Mai mult, 
ele trebuie s! aib! intimitate, dar s! nu 
induc! panic!, în special la copiii mici;

• De asemenea, ele trebuie s! cuprind! 
spa#ii suplimentare, dedicate 
schimb!rii bebelu"ilor, deoarece 
acestea lipsesc aproape cu des!vâr"ire 
din spa#iul public bucure"tean;

• Obiectele "i materialele propuse 
pentru mobilarea toaletelor publice 
trebuie s! permit! igienizarea lor 
u"oar! "i temeinic!, preferabil în mod 
automat. Mai mult, ele trebuie s! fie 
rezistente la uzur! "i s! îmb!trâneasc! 
frumos.

1. Harta toaletelor publice din Bucure"ti este disponibil! la adresa: http://bit.ly/3oUxuju [09.02.2021].
2. Mai multe informa#ii sunt disponibile la adresa: https://bit.ly/3mTGyEa [09.02.2021].
3. Cele mai originale solu#ii pe care le-am g!sit pân! acum sunt în Japonia, la Tokyo, la Chikusei "i la Ichihara, precum "i 
în Elve#ia, la Lausanne.
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În esen#!, cerin#ele #in de ergonomia 
toaletelor publice. Mai exist! îns! "i o suit! 
de cerin#e legate de ambian#a lor:

• Toaletele publice trebuie s! fie obiecte 
de arhitectur! de calitate;

• Ele trebuie s! se integreze foarte atent 
în împrejurimile lor, atât în parcuri, cât 
"i pe str!zi sau în pie#ele publice;

• Ele trebuie s! fie u"or de g!sit, iar 
distan#a dintre ele nu trebuie s! fie 
prea mare;

• Mai mult, arhitectura toaletelor publice 
ar trebui s! contribuie sensibil la 
peisajul centrului bucure"tean. 

Aici exist! dou! scenarii: primul const! 
în proiectarea unor toalete cu o imagine 
neutr! "i elegant!, menit! s! d!inuie o 
perioad! mai îndelungat! de vreme, a"a 
cum a fost cazul toaletelor bucure"tene 
interbelice. Cel de-al doilea scenariu 
urm!re"te proiectarea unor toalete cu o 
arhitectur! mai îndr!znea#!, modulare 
de regul!, care pot fi schimbate o dat! 
la câ#iva ani. Indiferent de solu#ie, cert 
este c! toaletele publice sunt obiecte 
de arhitectur! care influen#eaz! vizibil 
peisajul urban al centrului Bucure"tiului. 
În acela"i timp, ele sunt programe 
simple de arhitectur! care permit îns! 
experimente variate "i interesante. Din 
aceste motive, varianta concursurilor de 
solu#ii ni se pare cea mai potrivit! pentru 
ele.
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C I!M E L E L E

Ca toaletele publice, ci"melele trebuie s! 
fie nelipsite din spa#iul urban, ele fiind 
cea mai ieftin! surs! de ap! potabil! din 
ora".1 Ele trebuie s! fie u"or de g!sit, atât 
în preajma locurilor de joac! "i în spa#iile 
de repaos, cât "i în parcuri "i în gr!dinile 
publice. Acolo unde se poate, ci"melele 
trebuie amplasate în locuri umbrite, ferite 
de ar"i#!. Ca obiecte de design, ele trebuie 
s! îndeplineasc! urm!torul set minimal 
de condi#ii:

• S! poat! fi folosite cu u"urin#! de 
persoane care au în!l#imi diferite. 
Cu alte cuvinte, ele trebuie s! fie 
accesibile atât copiilor, cât "i adul#ilor. 
Mai mult, persoanele cu dizabilit!#i 
trebuie s! se poat! bucura la fel 
de mult de ele ca persoanele f!r! 
dizabilit!#i;

• Ele trebuie s! încurajeze sp!latul des 
al mâinilor, în special în contextul 
pandemic actual "i în cel post-
pandemic;

• Ele trebuie s! fie igienice, adic! s! 
previn! atât contactul gurii cu ciocul 
ci"melei,2 cât "i pe cel al mâinii cu 
robinetul. De asemenea, ele trebuie 
s! aib! sisteme de scurgere care s! 
previn! b!ltirea în zona de b!ut. Cu 
alte cuvinte, designul ci"melei trebuie 
s! reduc! drastic posibilitatea de 
contaminare a apei potabile;

• De asemenea, ci"melele trebuie 
s! permit! umplerea sticlelor sau 
a vaselor de b!ut, astfel încât s! 
descurajeze folosirea sticlelor de unic! 
folosin#! din plastic. În principiu, 
aceast! cerin#! ar trebui s! se aplice 
tuturor ci"melelor din Bucure"ti, îns! 
ea este indispensabil! pentru cele 
aflate pe traseele turistice din centru;

• În cazul special al Bucure"tiului, 
unde apa de la robinet este destul de 

cald! pe parcursul verii, ci"melele ar 
trebui echipate cu aparate frigorifice, 
alimentate fie de la re#eaua electric! 
a ora"ului, fie, preferabil, de sisteme 
fotovoltaice. Mai mult, ele pot fi dotate 
cu aparate de carbogazificare a apei;3

• Suplimentar, ele trebuie s! poat! 
ad!pa "i animalele de companie;

• Materialele folosite trebuie s! 
fie rezistente la coroziune "i s! 
îmb!trâneasc! frumos; 

1. De regul!, un litru de ap! îmbuteliat! cost! între 200 "i 1.000 de ori mai mult decât un litru de ap! provenit! de la robi-
net. Mai multe informa#ii pe aceast! tem! sunt disponibile la adresa: http://bit.ly/2M2sc76 [09.02.2021].
2. Una din solu#iile cele mai simple la aceast! problem! sunt ci"melele cu jet dublu, convergent, care dep!rteaz! "i mai 
mult gura utilizatorului de ciocul ci"melei.
3. Originar! din Italia, ideea carbogazific!rii apei de la ci"mele s-a r!spândit foarte repede în ultimii ani, unul din exem-
plele cele mai celebre fiind Parisul: http://bit.ly/35VJKsz [09.02.2021].
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• În acela"i timp, pân! la renovarea 
complet! a re#elei de alimentare cu 
ap! potabil!, ci"melele pot fi echipate 
cu filtre.

• Condi#iile enumerate sunt suficient de 
consistente pentru o tem! de concurs 
dedicat! designului de obiect. La 
nevoie, ea mai poate fi completat! cu 
cerin#e dedicate imaginii "i identit!#ii 
ci"melelor, atunci când ele trebuie s! 
fie reprezentative pentru zonele în care 
sunt amplasate. 

Este foarte important îns! ca toaletele 
publice "i ci"melele s! fie înc!rcate pe 
platformele uzuale de naviga#ie, astfel 
încât c!utarea lor s! nu fie una anevoioas!. 
Mai mult, ele pot fi înscrise u"or în orice 
campanie de folosire responsabil! a apei 
sau de reciclare. Din acest motiv, ele pot 
contribui semnificativ la îmbun!t!#irea 
percep#iei locuitorilor "i a vizitatorilor 
asupra spa#iului public din Bucure"ti "i, 
implicit, la adop#ia "i la folosirea lor cât mai 
intens!.



H A R TA 
P R O I E C

T E L O R
Harta proiectelor reprezint! o imagine complet! a propunerilor mai 
ample "i a proiectelor puctuale prezentate în bro"ura de fa#!. Pentru 
a face în#elegerea mai u"oar!, propunerile prezentate sunt grupate 
în trei categorii distincte, dup! cum urmeaz!: 

1. Opera#iuni urbane majore;

2. Proiecte de tip re#ea

3. Proiecte punctuale
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Zone pilot pentru proiectul „Trama minor! Bucure"ti”
Str!zi din re#eaua minor! care pot fi incluse în proiectul 
„Trama minor! Bucure"ti”
Str!zi cu sens unic din re#eaua minor! care pot fi 
incluse în proiectul „Trama minor! Bucure"ti” 
Traseu pietonal "i de bicicli"ti PIDU Bucure"ti
Alte proiecte propuse prin PIDU:

Pod Mihai Vod!
Podul Calicilor
Pia#a Constitu#iei
Curtea Me"te"ugarilor
Sala Palatului Nord "i Sud
Parcaj Uranus
Antim
Chei
Pia#a Roman!
Unirii
Calea Grivi#ei
Calea Mo"ilor
Parc Izvor
Pia#a de Flori
Muzeul Multiculturalismului

„Str!zi deschise”, proiect propus de ARCEN
Proiect Casa Radio
Proiect Esplanada
Proiect zona AFI "i R!zoare
Proiect regenerare urban! Timpuri Noi
Proiect reabilitare pie#e reprezentative: Pia#a Unirii, 
Pia#a Victoriei, Pia#a G!rii de Nord
Proiect revitalizare curs Dâmbovi#a "i Lacul Morii
Proiect regenerare urban! zona Energiea
Proiect revitalizare Centru Istoric

Toalete publice "i ci"mele în zona central!

Proiect pilot „Cur#ile "colilor, deschise dup! program”

Proiect pilot $Picturi murale pe calcane "i pe posturi 
TRAFO”

Scene/Platforme în centrul ora"ului

Proiect pilot „Parc!ri supraterane multietajate verzi”
Proiect pilot „Sport pe terasele blocurilor”
Trasee reprezentative în Bucure"ti
Activarea zonelor gri
ACTIVARE PERMANENT!
Pia#a Sfânta Vineri
Pia#a Gemeni
Parcul Mântuleasa
Spa#iu verde Pia#a Sfântul %tefan
Spa#iu verde zona Timpuri Noi
Spa#iu public Palatul Copiilor
Spa#ii verzi în zona Unirii
Spa#iu verde pia#a Regina Maria
Spa#iu verde în zona Operei
Spa#ii verzi care marcheaz! intr!ri în Ci"migiu
ACTIVARE PERIODIC!
Pia#a Alba Iulia
Parc!ri neutilizate la sfâr"it de s!pt!mân! în zona 
Bibliotecii Na#ionale
ACTIVARE TEMPORAR!
Închidere Strada Armeneasc!
Închidere Str!zi în Cartierul Evreiesc
Ora"ul noaptea:  iluminat sistemic liniar în zona central! 
a Municipiului Bucure"ti

Pia#a Na#iunilor Unite
Pia#a Revolu#iei
Pia#a Universit!#ii
Spa#iu public/scuar Autogara Filaret
Spa#iu public din fa#a Academiei Române
Spa#iu public intersec#ie Uranus cu Calea 13 Septembrie
Cinema Dacia/Marconi
Francez! 26-28
Fabrica Cehoslovaca
Baia Grivi#a
Hanul Solacolu
Academiei 1

       Zona central" cuprins" în inelul central al 
Municipiului Bucure#ti
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Idei de proiecte pentru 
revitalizarea centrului ora"ului
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